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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА МЕХАНІЗМІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуто основні положення інвестиційної політики нового покоління та можливості іі інтеграції в
Україні. Досліджено зарубіжний досвід щодо механізмів реалізації державних інвестиційних політик. Надані рекомендації по удосконаленню державної інвестиційної політики України.
Ключові слова:державна інвестиційна політика, іноземні інвестиції, інвестиційний протекціонізм.

Постановка проблеми. В умовах невизначеності,
посилення нестабільності в трендах глобального розвитку особливої актуальності набуває активізація факторів, що сприяють забезпеченню стійкості та конкурентоспроможності національних економік. Серед них –
збільшення обсягів, раціоналізація структури, диверсифікація джерел, обґрунтування пріоритетних напрямів і
механізмів залучення й ефективного використання інвестиційних ресурсів, які формуються в інституційних
секторах української економіки та поза її межами. Сектор загального державного управління виконує в інвестиційному процесі особливі функції – його регулятора й
інвестора бюджетних коштів.
Наразі Україна знаходиться на шляху до євроінтеграції, що вимагає застосування актуальних у світовому
масштабі підходів і пріоритетів до розвитку державної
інвестиційної політики та формуванні пріоритетів державних інвестиційних видатків. Так, державна інвестиційна політика України має включати базові аспекти
основних цілей та завдань інвестиційної політики нового покоління, що враховує останні тенденції та потреби
світової економіки.
Оскільки в Україні відбувається реформування економічних процесів відповідно до європейський стандартів, актуально розглянути узагальнення зарубіжного
досвіту у напрямі формування та реалізації державної
інвестиційної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
державного регулювання інвестиційної діяльності розглядалися в роботах О. Амоші, О. Гаврилюка, А. Гальчинського, В. Гейця, В. Зимовця, Т. Єфименко, Л. Ігоніної, М. Крупки, І. Лютого, В. Ніколаєва, В. Осецького, А. Пересади, В. Пилипіва, Р. Харрода, Д. Черваньова та ін.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є обґрунтування шляхів забезпечення якісних
змін у державній інвестиційній політиці України з урахуванням зарубіжного досвіду та розробка практичних
рекомендацій щодо залучення та використання інвестиційних ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в
Україні правового визначення поняття "державної інвестиційної політики" немає. У статті 10 ГК України визначаються основні напрями економічної політики держави,
до яких відноситься, зокрема, й інвестиційна політика,
спрямована на створення суб'єктам господарювання
необхідних умов для залучення і концентрації коштів на
потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а також
забезпечення ефективного й відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним [1].
У Законі України "Про інвестиційну діяльність" визначено цілі, форми державного регулювання інвестиційної діяльності та види державної підтримки [2]. У

наукових джерелах [3; 4] наводяться різні трактування
змісту поняття "державна інвестиційна політика".
Досить вдалим з позиції відображення основних
сутнісних складових категорії "державна інвестиційна
політика", на нашу думку, є визначення запропоноване
Д. М. Черваньовим. Він розглядав державну інвестиційну політику як сукупність державних підходів і рішень,
що визначають напрямки інвестування, мобілізують
засоби підприємств та створюють сприятливий інвестиційний клімат за допомогою податкових та інших пільг,
інституційну визначеність в управлінні процесом залучення, планування та реалізації інвестицій [5, с. 562].
Дослідимо сучасні світові тенденції, що стосуються
заходів і напрямів формування державної інвестиційної
політики, та механізмів її реалізації в різних країнах
світу з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій, до яких можна віднести інвестиційну політику
нового покоління.
Інвестиційна політика нового покоління у міжнародному середовищі почала формуватися у післякризовий
період та відображається в багатьох політичних курсів
останніх кількох років, які характеризуються одночасним
рухом, з одного боку, до подальшої лібералізації інвестиційних режимів і заохоченню іноземних інвестицій, а, з
іншого – до регулювання інвестицій для досягнення поставлених цілей державної інвестиційної політики.
Концептуальні засади інвестиційної політики нового
покоління було вперше ґрунтовно розглянуто та сформульовано на Конференції ООН з торгівлі та розвитку
(UNCTAD) у 2012 р.
У широкому розумінні інвестиційна політика нового
покоління націлена на:
– забезпечення синергізму з більш широкими цілями
економічного розвитку або промисловою політикою і
досягнення органічної інтеграції в стратегії розвитку;
– заохочення відповідальної поведінки інвесторів;
– забезпечення ефективності політики в ході її розробки та здійснення, а також у тому інституційному середовищі, в якому вона діє [6, с. 192].
Метою такої політики на національному рівні є прискорення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національного виробництва шляхом
досягнення синергетичного ефекту від проведення інвестиційної політики та реалізації стратегій розвитку
окремих галузей економіки. На міжнародному рівні метою такої політики є встановлення балансу у питаннях
розподілу прав та обов'язків іноземних інвесторів та
приймаючої країни, удосконалення інвестиційних угод,
що гарантували б економічну безпеку країни, до якої
спрямовується іноземний капітал, та забезпечували у
повній мірі право власності інвесторів.
Характерною особливістю інвестиційної політики
нового покоління є встановлення акценту на розвиток
внутрішнього інвестиційного ринку та підвищення його
значення у розвитку національної економіки.
© Затонацька Т., 2014
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Інвестиційна політики нового покоління ґрунтується
на наступних принципах:
1. Спрямування інвестиційних потоків до ключових
галузей національної економіки з метою підвищення їх
конкурентоспроможності.
2. Інтеграція інвестиційної політики до стратегій розвитку окремих галузей та економіки країни загалом.
3. Максимізація позитивних та мінімізація негативних ефектів від інвестування.
4. Відповідальність суб'єктів за наслідки інвестиційної діяльності.
5. Посилений інституціональний вплив на реалізацію інвестиційної політики [6, с. 103].
Досягнення балансу у питанні державного контролю
щодо економічної безпеки та розвитку галузей, що є
суверенним правом кожної країни, та необхідністю залучення прямих іноземних інвестицій, залишається одним з основних завдань державної інвестиційної політики. Так, уперше на міжнародному рівні обговорюються питання інвестиційного протекціонізму. Проте в міжнародній практиці відсутнє однозначне тлумачення терміну "інвестиційний протекціонізм", здебільшого це
поняття передбачає нейтралізацію таких загроз з боку
іноземних інвесторів, як:
• монополізація національних ринків;
• монополізація ринку фінансових послуг;
• залежність національних виробників від іноземних кредиторів;
• відтік кваліфікованого персоналу до материнських компаній;
• перетворення національної промисловості на
сировинну базу розвинених країн;
• контроль з боку іноземних компаній над стратегічно
важливими національними галузями, що забезпечують
економічну та продовольчу безпеку країни [7, с. 110].
Основними мотивами для обмеження прямих іноземних інвестицій є збереження національного суверенітету та забезпечення економічної безпеки країни. До
інших причин протекціонізму можна включити стратегічні плани національних учасників ринку; соціальнокультурні причини, захист молодих галузей тощо.
Зазначимо, що у більшості розвинених країн вказані
заходи вже багато років широко використовуються для
регулювання обсягу іноземних інвестицій у межах національних економік.
Невдалим прикладом надмірного державного регулювання інвестиційної діяльності є державні політики
країн Західної Європи, які базувалися на кейнсіанській
теорії. Приплив капіталів у ці країни стримувався, крім
заорганізованого ринку праці й високих соціальних відрахувань, такими чинниками, як: жорстка регламентація
з боку держави підприємницької діяльності; надмірні
вилучення на користь держави; недостатня гармонізація національних типів фінансової політики в умовах
єдиної грошово-валютної політики в країнах Економічного і валютного союзу (ЕВС). З урахуванням вищенаведеного, зазначимо, що всі вище перелічені чинники
зумовили кризові явища в Греції, Іспанії, Португалії.
Еволюція інвестиційної політики нового покоління
відбувалася з виокремлення її концептуальних засад, що
значною мірою стосуються інтеграції інвестиційної діяльності у загальнодержавні цілі соціально-економічного
розвитку, до галузевого розподілу заходів інвестиційної
політики згідно пріоритетів розвитку національної економіки та місця держави у глобальному ланцюгу вартості.
У процесі формування державної інвестиційної політики в Україні та іі інтегрування до інвестиційної політики нового покоління необхідно виділити пріоритетні
сфери спрямування інвестиційних потоків та встанови-
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ти оптимальну пропорцію їх фінансування з державних
та приватних джерел. Законом України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях
економіки з метою створення нових робочих місць"
встановлено, що пріоритетними галузями економіки є
ті, що спрямовані на забезпечення потреб суспільства у
високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно
чистій продукції, високоякісних послугах, які реалізують
державну політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.
Ще одним важливим напрямом інвестиційної політики в Україні є розвиток державно-приватного партнерства. Участь вітчизняних підприємців у фінансуванні інвестиційних програм (у тому числі тих, що характеризуються високим соціальним ефектом) значною мірою
зумовлюється гарантіями з боку держави у питаннях
отримання очікуваного прибутку, прав власності на об'єкти інвестування відповідно до укладених договорів, а
також покриття ризиків реалізації програм. Укладання
договорів
щодо
реалізації
програм
державноприватного партнерства мають характеризуватися високим ступенем прозорості.
Останні світові тенденції свідчать, що більшість країн, що розвиваються, тяжіють до лібералізації інвестиційного клімату для внутрішніх інвесторів та запровадження протектціоністских заходів для зовнішніх у тих
галузях, що безпосередньо впливають на економічну
безпеку держави. До таких галузей, відповідно до зарубіжного досвіду, належать [7, c. XVI]:
• енергетика;
• газовідведення та водопостачання;
• транспорт та комунікації;
• агропромисловий комплекс;
• добувна галузь.
Для країн з ринками, що формуються, характерним
є переважання внутрішніх інвестицій над прямими
іноземними. Завданням державної інвестиційної політики є створення такої пропорції іноземних інвестицій
із внутрішніми, щоб у результаті досягти сталого розвитку, економічного зростання, а також усунути соціальні диспропорції [8].
Особливо важливого значення набуває співвідношення прямих іноземних та внутрішніх інвестицій у питаннях
розвитку реального сектору економіки. Гостро стоїть питання надходження та впровадження технологічних новацій та високих технологій виробництва. Тому залучення
іноземних інвесторів є вкрай необхідним. У такому разі
необхідно визначити компроміс серед протекціоністських
заходів інвестиційної політики та реалізації стратегічних
напрямів розвитку галузей виробничої сфери.
Оскільки за умов залучення іноземних інвестицій галузь залишатиметься відкритою для закордонного інвестора до закінчення дії угоди про іноземні інвестиції,
необхідно вживати запобіжних заходів щодо ймовірної
монополізації даної галузі. Основним методом боротьби із подібними явищами є укладення угод такого змісту, де детально вказуються межі та строки, у яких може
бути задіяний іноземний капітал [7, c. 110].
Ураховуючи сучасні світові тенденції щодо формування державної інвестиційної політики нового покоління, зазначимо, про необхідність дослідження впливу
бюджетних інвестицій на інвестиційні процеси в країні,
а також державні програми соціального напряму, які
впливають на загальну структуру сукупного попиту, що,
у свою чергу, стимулює виробництво та інвестування.
Слід зазначити, що саме пріоритетні напрями державної інвестиційної політики впливають на формування інвестиційного клімату та стимулювання інвестиційних процесів.
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Конференція ООН із торгівлі й розвитку (UNCTAD)
для оцінювання інвестиційної привабливості країни пропонує використовувати два показники, що характеризують позиції різних країн на світовому ринку інвестицій:
1) індекс фактичного стану із залучення інвестицій
(ІФС), що розраховується як відношення частки країниреципієнта в обсягах світових іноземних інвестицій до її
частки у світовому ВВП;
2) індекс потенціалу із ввезення інвестицій (ІП), що
розраховується як середньоарифметичне значення з
восьми показників: темпів зростання ВВП країни; величини ВВП на одну особу населення; частки експорту
країни в її ВВП; кількості телефонних ліній на 1000 жителів країни; величини комерційного енерговикористання на одну особу населення; частки витрат на науководослідні й експериментально-конструкторські розробки
у структурі ВВП; частки студентів ВНЗ у загальній кількості начальних закладів; кількості політичних і комерційних ризиків у країні.
Порівняльна характеристика теорій і практичних методів державного регулювання свідчить, що ефективність державного регулювання в умовах ринкової економіки визначається переважно фактичною або очікуваною
(прогнозованою) кон'юнктурою інвестиційних ринків, які в
широкому розумінні слід розглядати як сукупність ринків
інвестицій (процесів нагромадження й використання ресурсів) і ринків інвестиційних товарів (здебільшого процесів емісії й розміщення фінансових активів). Кон'юнктура інвестиційних ринків залежить від багатьох факторів, серед яких важливе місце належить темпам інфляції,
що є індикатором рівня збалансованості економіки. Залежно від темпів інфляції, рівня безробіття, темпів зростання національного доходу може застосовуватися та чи
інша система державного регулювання інвестиційної
діяльності, у тому числі різноманітні методи грошовокредитної та фінансово-податкової політики.
Дослідимо більш детально підходи урядів деяких
країн ЄС щодо державної інвестиційної політики.
Так, у Німеччині особлива увага приділяється питанням зростання конкурентоспроможності підприємств, що може бути досягнуто в результаті високої
інноваційної й інвестиційної активності в усіх галузях
економіки, а також розвитку приватного підприємництва. У 2001 р. розпочалася реалізація державної програми "Венчурний капітал для малих технологічних
компаній" у межах якої на фінансування розвитку венчурного бізнесу було виділено більш ніж 500 млн євро.
Крім того, у Німеччині реалізуються ще шість державних програм, серед яких "Програма інноваційної підтримки", що стимулює проведення НДДКР на підприємствах у
кооперації з науковими установами.
У Франції фінансування економічного розвитку забезпечує Міністерство наукових досліджень і технологій та
Національний центр наукових досліджень Франції. Слід
зауважити, що в європейських країнах існує розвинена
система заохочення як національних, так і іноземних
інвестицій; основна частка фінансових і податкових
пільг надається урядом і місцевими органами влади.
Зокрема, уряд Франції встановив преференційний податковий режим для підприємств, що діють у низці районів країни – у так званих спеціальних зонах підприємницької діяльності (у районі Дюнкерка, Ля Сіота, Ля Сена). Також податкові пільги надаються підприємствам,
що здійснюють програму підготовки кадрів на виробництві, та компаніям, які реалізують програму науковотехнічних досліджень (30 % від щорічного збільшення
витрат на науково-дослідні цілі) [9, с. 65].
Урядом Франції здійснюється також спеціальна програма залучення іноземних інвесторів у розвиток науко-

во-дослідних центрів країни. При одержанні урядових
субсидій пріоритетом користуються компанії, що здійснюють вкладення капіталів у:
1) проектно-конструкторські розробки, систему менеджменту й у засоби математичного забезпечення;
2) райони, розташовані за межами "великого Парижу";
3) підприємства з не менш ніж 30 робочими місцями
в перші три роки функціонування.
Субсидії розглядаються в частині оподатковуваного
доходу компанії. Але на практиці податком обкладається
лише 50 % їхньої величини, інша половина включається
в суму амортизаційних відрахувань компанії. При цьому
на субсидії, що спрямовуються на розвиток науковотехнічного прогресу й у фонд амортизаційних відрахувань, поширюється пільговий режим оподаткування.
Уряд і місцеві влади в низці районів країни надають компаніям значні кошти зі спеціальних фондів фінансування
програм професійного навчання та підготовки кадрів.
Також не можливо залишити поза увагою діяльність
такого інституту як АНВАР, що пов'язана з підтримкою і
розвитком технологічної кооперації в межах європейського співтовариства на рівні підприємств і дослідницьких лабораторій. АНВАР проводить експертизу проектів, що представлені в межах окремих загальноєвропейських програм французькими підприємствами, і у
випадку їхньої позитивної оцінки забезпечує 40 % фінансування проектів з боку державних організацій.
Підсумовуючи досвід провідних країн ЄС (Німеччини
та Франції), відзначимо, що урядами використовується
селективний підхід до кожного окремого напряму інвестиційної сфери з використанням достатньо широкого
арсеналу фіскальних інструментів (податкові преференції, субсидії та інше).
Зазначимо, що розвинені країни бачать основу своєї
конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі,
а саме в інноваційному розвитку власних економік у
сфері енергетики та екології, транспортних, інформаційних і телекомунікаційних систем, охорони здоров'я.
Уряди США, країн ЄС і Японії впевнені, що інноваційні
технології в цих галузях нададуть їм змогу сформувати
новий, посткризовий технологічний уклад, здатний забезпечити основи динамічного економічного зростання,
світове економічне лідерство, а також вирішити соціальні проблеми (охорона здоров'я, рівень безробіття).
Тобто, державна політика цих країн націлена на фіскальне стимулювання зазначених напрямів.
Нині в Україні є досить актуальним підвищення ефективності реалізації державних інвестиційних програм.
Досі залишаються питання щодо вибору методів фінансування, проведення експертизи, контролю та моніторингу державних інвестиційних програм.
Достатньо цікавим для України є досвід Грузії. У
країні існує 3 Вільних Промислових Зони (ВПЗ), які
створюють умови ефективної підтримки міжнародної
торгівлі і режим звільнення від податків для міжнародних компаній. Закон про ВПЗ був прийнятий у 2007 р.
для підтримки інвестицій у Грузію, стимулювання експорту і розвитку міжнародної торгової й транзитної діяльності. Сприятливі умови оподаткування та митного
контролю, які діють у ВПЗ, створюють потужні стимули
для зарубіжних компаній з переміщення своїх виробничих потужностей у дані зони. Наявність ВПЗ сприяла
зростанню промисловості шляхом надання нових можливостей для інвестування в такі галузі, як: металургія,
нафтохімічна промисловість, автомобілебудування,
фармацевтика, електроніка, виробництво медичного
обладнання та будівельних матеріалів. Компанії, що
розміщують своє виробництво у ВПЗ, можуть отримати
наступні стимули: підприємства, розташовані у ВПЗ
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звільняються від податку на власність; ПДВ не накладається на товари, придбані за кордоном таі імпортовані у ВПЗ; ПДВ не накладається на транзакції між підприємствами, що знаходяться у ВПЗ; надання товарів/послуг між підприємствами ВПЗ не обкладається ПДВ;
закордонні товари, імпортовані у ВПЗ, не обкладаються
ввізним митом; на продукцію, вироблену у ВПЗ накладається тільки ПДВ у межах спеціального митного режиму, незалежно від кількості товару; експорт товарів,
вироблених у ВПЗ, на територію Грузії не обкладається
ввізним митом; не здійснюється контроль за обмінними
операціями, немає бар'єрів для торгівлі або квот; немає
обмежень на репатріацію капіталу; прибуток, отриманий зарубіжної компанією від діяльності у ВПЗ, не обкладається податком на прибуток; співробітники підприємств, що знаходяться у ВПЗ, особисто виплачують
податок на прибуток шляхом декларування доходу,
оскільки підприємство, що знаходиться у ВПЗ, не є агентом, який сплачує податки за співробітників і, таким
чином, не зобов'язане утримувати податок із заробітної
плати. Також зауважимо, сільськогосподарські підприємства не виплачують ПДВ, не обкладаються податком
на прибуток і не сплачують ввізне мито на сільськогосподарське обладнання. Слід зазначити, що сільське
господарство отримало додаткові переваги від режимів
вільної торгівлі, якими є угоди про вільну торгівлю, де
Європейський Союз надає країнам, що розвиваються
преференції при доступі на свій ринок.
Підсумовуючи досвід Грузії, зазначимо, що в Україні
була спроба стимулювання інвестицій шляхом створення спеціальних економічних зон, на жаль, отримати
певний результат не вдалося. Але використання досвіду підтримки сільського господарства є достатньо реалістичним для реалізації в Україні.
Китайська народна республіка посідає друге місце у
світі (після США) з отримання прямих іноземних інвестицій. Державою було розроблено велику кількість спеціалізованих стимулів (податкових, митних, валютних та ін.).
Нині спеціальні пільги одержують підприємства, які працюють у пріоритетних сферах матеріального виробництва (машинобудування, електроніка, сільське господарство тощо). Вагомим елементом стратегії економічного
зростання КНР була інвестиційна складова, яка передбачала випереджальне нарощування виробничих капітальних вкладень (у 1994–2004 pp. середньорічні темпи
приросту валових інвестицій у КНР дорівнювали 20,9 % і
були вдвічі вищими за аналогічну динаміку ВВП [10]).
Ключову роль у забезпеченні прискореного економічного зростання в Китаї відіграли бюджетні інвестиції,
основна частина яких спрямовувалася в ті суспільно
значимі галузі, комерційний потенціал яких досить невисокий. Нині Китаю належить перше місце у забезпеченні найсприятливішого інвестиційного клімату серед усіх
країн світу. У м. Пекіні оголошено довгострокові плани
перетворення країни в інноваційне суспільство. У травні
2009 р. Державна рада КНР ухвалила рішення виділити
додаткові кошти на дослідні розробки – близько 5 млрд
дол. США. При цьому пріоритетними напрямами, названо авіабудування, зв'язок, лікарські препарати і верстатобудування [11, c. 31].
Висновки. Отже, узагальнюючи наведене, можна
зробити висновок, що державна інвестиційна політика
України має стати базовим напрямом економічної політики держави та забезпечити формування ефективних
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механізмів залучення інвестиційних ресурсів у розвиток
національної економіки.
На основі аналізу зарубіжного досвіду державного інвестування рекомендовано такі підходи в державній інвестиційній політиці: а) привести нормативно-правову
базу до європейських стандартів; б) розширити сферу
бюджетного інвестування за рахунок активізації діяльності Державного банку реконструкції та розвитку з метою
підтримки пріоритетних напрямів розвитку; в) чітко визначити й законодавчо затвердити пріоритетні напрямки
економічного розвитку країни, критерії розподілу капітальних видатків, що дало б змогу забезпечити ефективне
зростання її економіки; в) переглянути реалізацію чинних
державних програм щодо доцільності, кількості, впливу
на галузь й економіку загалом; г) використовуючи передовий досвід розвинутих країн, запровадити нові форми
підтримки таких галузей, як вугільна промисловість, сільське господарство, які б стимулювали національні приватні інвестиції в цьому напрямі; д) переорієнтувати
державні інвестиції в економічну та соціальну інфраструктуру й інноваційні програми, які б забезпечили перехід
економіки країни до високотехнологічних та наукомістких
виробництв, що дало б змогу підвищити конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку.
Усі вище наведені заходи дадуть змогу забезпечити
прозорість та ефективність державних інвестицій,
спрямувати інвестиційні потоки до пріоритетних галузей
економіки, створити підґрунтя для активізації інвестиційної активності в країні.
Під час подальших досліджень бажано приділити
увагу нормативно-правовому забезпеченню державної
інвестиційної діяльності та критеріям розподілу капітальних видатків.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ:
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
У статті проаналізовано міжнародний досвід реструктуризації вугільної промисловості. Досліджено причини
державної неефективності реструктуризації та особливості її здійснення країнами з розвиненою ринковою економікою. Ідентифіковано соціально-економічні наслідки реформування та сформульовано заходи підвищення інвестиційної активності для вугільних регіонів, що здійснюють реструктуризацію.
Ключові слова: інноваційний розвиток, реструктуризація, конкурентоспроможність, державне фінансування, енергетичний сектор, вугільна промисловість.

Постановка проблеми. Практичні уроки реструктуризації особливо актуальні в умовах підвищеного міжнародного інтересу до поетапної відмови від фінансування вугільної промисловості. Україна підписала договір про вступ до Європейського Енергетичного співтовариства у 2010 р. за яким зобов'язувалася виконати
низку умов щодо реформування базових галузей енергетики та приведення їх до європейських стандартів.
Стратегічні рішення в межах програми стосуються насамперед вугільної промисловості, зокрема лібералізації ринку вугілля, приватизації вугільних підприємств,
удосконалення механізму державної підтримки вугільної галузі та впровадження соціальних програм підтримки населення регіонів реструктуризації. Ураховуючи
те, що розміри державного субсидування вугільної
промисловості постійно зростають, прибутковість галузі
знижується, виникає необхідність перегляду політики
реструктуризації з метою проведення радикальних реформ у галузі, що й становить актуальність даного напряму досліджень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями управління розвитком вугільної галузі, зокрема
її реструктуризацією, використанням чистих технологій
видобутку та переробки вугілля, впровадженням екологічних технологій, що спрямовані на зниження забруднення навколишнього середовища, оцінюванням рівня
інноваційного розвитку галузі займалися такі вчені:
Л. Арузо [2], В. Балан [23], С. Бхаттачарія [3], Д. Блек
[4], А. Брайан, С. Волкер [21], Р. Девідсон [6], О. Жилінська [23], М. Кубі, Б. Мітчелл, Д. Мерелл, Т. Петровська
[23], С. Фотергіл [15], Д. Хеллер [16], М. Паркер [19] та
інші. Переважна більшість дослідників дотримується
положення про необхідність реструктуризації вугільної
галузі – корпоратизації сектору і використання іннова-

ційних технологій видобутку та екологічної безпеки
процесів переробки.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Однак недостатньо вивченими, з позицій впровадження
заходів реструктуризації вугільної промисловості України, залишаються питання оновлення технологічних
процесів під час реструктуризації, економічного обґрунтування доцільності закриття підприємств, а також подолання соціально-економічних наслідків реструктуризації галузі з урахуванням досвіду реструктуризації
провідних країн світу.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є дослідження міжнародного досвіду управління
інноваційним розвитком вугільної промисловості в умовах глобалізації. Основні завдання відповідно до поставленої мети: встановити причини реструктуризації як
основної форми інноваційного розвитку підприємств
вугільної галузі, визначити особливості її здійснення в
країнах із розвиненою ринковою економікою, ідентифікувати соціально-економічні наслідки реструктуризації
та сформувати практичні рекомендації щодо здійснення
інноваційної політики у вугільній промисловості України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Передумовою реформування вугільної промисловості у світі
слід вважати підвищення рівня конкуренції в галузі та
підвищення рівня забруднення навколишнього середовища. Виділяють декілька причин зміни ролі вугільної
промисловості. Політика затримки здійснення реструктуризації вугільної промисловості в багатьох країнах пояснювалась економією на масштабах, оскільки основна
частина підприємств перебувала у державній власності
та займала монопольне становище на внутрішньому
ринку, на початку 80-х років ХХ ст. стала неактуальною.
Нові технології призвели до того, що вугільні підприємства державної форми власності втрачали конкурентні
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позиції перед приватними, наслідком було скорочення
фінансування підприємств, страйки працівників шахт, і в
результаті уряди країн були вимушені приймати антикризові рішення. Визначимо основні причини структурної та
економічної перебудови вугільної галузі у світі:
• неконкурентоспроможність вугілля у порівнянні з
іншими видами енергії, складні умови видобутку (Німеччина, Франція, Великобританія);
• структурна перебудова економіки, перехід від
планової до ринкової економіки (Росія, Польща, Казахстан, Україна);
• підвищення ефективності інвестування в розвиток інфраструктури вугільної галузі загалом, використання екологічних технологій з метою підвищення рівня
конкурентоспроможності національних виробників (Австралія, США, країни Скандинавії);
• розробка нових родовищ вугілля з метою зільшення видобутку, особливо це стосується видобутку
відкритим способом (Китай, Канада, ПАР).
Країни, що реформують національну вугільну промисловість, досягли в цьому різної міри успіху. Основні
причини, які стоять за реформами, можуть включати
питання скорочення бюджетних витрат, підвищення
ефективності використання енергії або зменшення забруднення та викидів парникових газів. Однак, якщо допустити помилки чи прорахунки у плануванні, скасування
субсидій та закриття підприємств може призвести до
несприятливих економічних, соціальних та екологічних
наслідків, і, як результат – підвищення цін на енергоносії.
Проаналізуємо досвід країн, що здійснили реформування вугільної промисловості.
1. Досвід США в реструктуризації вугільної промисловості характеризується корпоратизацією сектору,
оскільки шахти традиційно перебували у приватній власності. Злиття та поглинання компаній позитивно впливають на фінансовий стан вугільних шахт. Субсидування підприємств не відбувається, діяльність компаній
регулює антимонопольне законодавство та акти щодо
регулювання компаній постачання енергоносіїв. Вугільна промисловість в останнє десятиліття перебуває в
кризовому стані, "сланцева революція", низькі ціни на
газ та посилення контролю за викидами парникових
газів уже призвели до закриття вугільних електростанцій та шахт [14, с. 135–136]. Департамент праці США із
2009 р. здійснює державну підтримку сімей, що втратили роботу через закриття шахт до остаточного їх працевлаштування. Політика держави все ж передбачає
скорочення розробки нових родовищ у майбутньому під
впливом зміни клімату, що супроводжується новими
екологічними нормами міжнародного співтовариства.
Основними цілями діяльності в даній сфері є:
• створення сприятливих умов для компаній, що
займаються CCS (Carbon Capture and Sequestration)
технологіями;
• створення екологічної нормативно-правової бази
на основі передових технологічних стандартів для залучення інвесторів у галузь та безпеки навколишнього
середовища;
• завершення проекту FutureGen – будівництва
першого у світі заводу з переробки вугілля, що не забруднює атмосферу.
2. Вугільні підприємства Австралії до 1992 р. перебували у державній власності, однак як прибутковість,
так і конкурентоздатність підприємств почала знижуватись і було прийнято рішення про приватизацію, до кінця 1994 р. всі підприємства галузі перейшли в корпоративну власність. За рахунок економії на масштабах було знижено постійні витрати на оплату праці – скоро-
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ченням персоналу; раціоналізовано план транспортування вугілля [7, с. 115].
Основні компанії, що здійснювали реструктуризацію
австралійської вугільної промисловості це – BHP
Billiton, Rio Tinto, Anglo American та Glencore +
Xstrata [18, с. 9, 17]. Хоча і рух цих компаній у бік злиття
та поглинань в Австралії має свої відповідні особливості, їх основні цілі можна розділити на наступні дві категорії: перша полягає у проведенні раціоналізації управління, у тому числі скороченні витрат на видобуток;
друга, чи буде компанія спроможна, для забезпечення
свого майбутнього економічного зростання через концентрацію і роботу в напрямі реструктуризації корпоративної організації – втримати свої позиції на світовому
ринку вугілля в умовах значних коливань цін. Тому в
межах вугільної політики Австралії було б доцільно:
• проводити чітку та стабільну політику оподаткування мінерально-сировинної діяльності, уникати невизначеності, що може призвести до негативних змін інвестиційного середовища;
• територіальним органам управління здійснювати
моніторинг розвитку інфраструктури, щоб уникнути дефіциту кадрів у майбутньому при збільшенні кількості
вугільних підприємств;
• координувати територіальними органами управління відповідність видобутку екологічним стандартам
регіону та охороні навколишнього середовища.
Європейські країни, що здійснювали видобуток вугілля: Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Італія,
Греція, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Польща. Більшість
країн – Бельгія [8, с. 99], Італія, Ірландія, Нідерланди,
припинили видобуток у зв'язку з вичерпаністю покладів,
складними гірничо-геологічними умовами видобутку, а
також високою собівартістю видобутку. Відбувається
поступове скорочення видобутку і в тих європейських
країнах, що залишилися, причиною є наявність більш
дешевого імпорту, галузь стає неконкурентоздатною і
потребує значного державного фінансування.
3. У Великобританії вугільні підприємства також були націоналізовані, у 50-х роках ХХ ст. прийнято рішення про реструктуризацію галузі та зниження рівня державного фінансування до повного його припинення у
2002 р. Закриття шахт: із 958 діючих шахт залишилось
50 у 1992 р. та 34 шахти у 2007 р., одночасно приймалися програми з розвитку шахтних регіонів, виплачувалася допомога шахтарям через British Coal. Підготовлено програму "Робота та кар'єра", що забезпечувала
перепідготовку та працевлаштування колишніх шахтарів. Агенство запропонувало структурований підхід до
даного процесу, що полягав у наступному [13, с. 91]:
• створення "магазину робітників" на базі шахт, що
закривалися;
• організації інтерв'ю для кожного шахтаря із безпосереднім фахівцем центру;
• ідентифікація професійних навичок у працівника;
• пошук роботодавця, якому необхідні такі професійні навички;
• зіставлення наявних навичок з існуючими вакансіями.
Створено агентства регіонального розвитку з відновлення шахтних територій та залучення інвестицій у
розвиток інфраструктури (до 1,5 млрд дол. США на рік з
1998 р.). Станом на 2012 р. у країні працює 21 шахта та
5 000 робітників. Агенство з вугілля Великобританії
працює також над проектами чистих вугільних технологій та підземної газифікації.
4. Французькі вугільні шахти були націоналізовані в
1945 р. під керівництвом компанії "Шарбонаж де Франс"
[1, с. 69], яка здійснювала господарську діяльність за
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рахунок державного фінансування і припинила діяльність у 2008 р., усі шахти під її керівництвом було закрито, проведено заходи з рекультивації земель та
працевлаштування звільнених шахтарів. Нині Національне агентство з забезпечення прав шахтарів продовжує пропонувати соціальну підтримку більш ніж 200 000
робітників. Його діяльність потребує державної підтримки обсягом близько 700 млн євро на рік, вказаний обсяг фінансування буде знижуватися з часом. У 2011 р.
державна допомога вугільному сектору поширилася
також і на захист навколишнього середовища. Освоєння місць видобутку нині вважається одним із пріоритетних завдань, включаючи реабілітацію ландшафтів,
очищення забруднених ґрунтових вод, а також підвищення рівня безпеки навколо покинутих шахт. Отже,
основними особливостями реформування вугільної
промисловості у Франції були:
• довгостроковий підхід, необхідний для адаптації
економіки та шахтарів;
• одночасно із реструктуризацією проводилася
диверсифікація джерел енергії – заміна на ядерне паливо, нафту та газ;
• розроблення програм соціальної підтримки шахтарів та економічно-соціального розвитку шахтних регіонів [9, с. 79].
Поетапний підхід до реструктуризації може звести
до мінімуму соціальні хвилювання, але досвід Франції у
реструктуризації вугільної промисловості показує, що
повільні зміни можуть створити й інші проблеми. У цьому випадку процес реформ продовжувався до тих пір,
поки не працевлаштувалися робітники першого плану
скорочень. Така ситуація характерна не тільки для
Франції. У Польщі, наприклад, реформа вугільної галузі
також триває багато років і вимагає мільярди євро на
допомогу постраждалим працівникам [20, с. 9–12].
Вугілля, як і раніше, є основним джерелом енергії,
тому на початку реформ був створений діалог між урядом (через національні, регіональні та місцеві представництва), Європейською комісією та профспілками для
того, аби звести до мінімуму негативний вплив на галузь. Більшість реформ проведено в результаті цих
консультацій – пакти Шарбонаж є одним із прикладів
такого продуктивного діалогу.
У той час як компенсація може допомогти звільненим
працівникам, оскільки вони шукають нову роботу, французький приклад показує, що цей принцип може бути негативним. Допомога працівникам працездатного віку повинна
надати їм навички і нові робочі місця, але бути обмеженою
в часі. В іншому випадку, існує ризик отримати довгострокові зобов'язання, що негативного впливатимуть на державний бюджет. Проведення політики диверсифікації та
зміни джерел енергії, в теорії, є логічною практикою при
реформуванні вугільної промисловості.
Французьке дерегулювання вугільної галузі не є
прикладом передової практики, як це вважалось, необхідно більше 40 років і мільярди євро з бюджету, щоб
завершити структурну перебудову. Тільки економічно
розвинені країни можуть дозволити собі платити такі
великі кошти протягом тривалого періоду, аби підтримати одну галузь. Проте приклад Франції є гарною ілюстрацією принципу ефективної реструктуризації для
інших країн-виробників вугілля.
5. Субсидування вугільної галузі у Німеччині припинять у 2018 р. Стратегія уряду спрямована на підтримку
шахт, у першу чергу, як містоутворюючого фактору,
адже їх закриття матиме значні негативні соціальні наслідки. Також політика уряду спрямована на організацію збуту вугілля металургійним підприємствам, закриття шахт супроводжується профпереорієнтаційним на-

вчанням та раннім виходом на пенсію працівників. Реалізуються проекти з відновлення шахтних територій,
залучення інвестицій в оновлення технологій, пільгове
оподаткування. Основними завданнями країни на сучасному етапі реструктуризації є:
• контроль за процесом закриття шахт у межах
директив ЄС;
• уточнення ролі, що відіграють CCS технології в
зниженні викидів CO2;
• розгляд усіх аспектів екологічної безпеки вугілля
для електростанцій щодо дотримання цілей захисту
клімату, і, в той же час, оцінка нових моделей на ринку
енергоресурсів [10, с. 82].
6. Досвід реструктуризації Польщі є важливим для
України, адже також відбувався перехід від планової до
ринкової економіки. Зосереджені у трьох родовищах
запаси вугілля до 1989 р. перебували у власності держави, однак у 1993 р. Міністерством вугільної промисловості було створено 7 акціонерних холдингових компаній, закрито збиткові шахти, встановлено ринкові ціни
на вугілля, загалом на реструктуризацію вже витрачено
89 млн євро. Згодом Міністерством вугільної промисловості прийнято рішення про вертикальну інтеграцію
компаній, у результаті злиттів на ринку залишилось
п'ять компаній. Напрямками подальшого реформування
вугільної галузі є:
• забезпечення енергетичної безпеки країни шляхом задоволення внутрішнього попиту на вугілля, забезпечення стабільних поставок вугілля відповідних
стандартів якості;
• застосування ефективних та з низьким рівнем
забруднення атмосфери технологій використання вугілля в енергетичній промисловості, у тому числі газифікації вугілля;
• використання сучасних технологій у вугільній
промисловості з метою підвищення конкурентоспроможності, безпеки праці та охорони навколишнього середовища, а також створення основи для технологічних і
наукових досліджень;
• максимального використання газу метану вугільних родовищ [11, с. 102–107].
7. Росія також обрала в 1991 р. шлях реструктуризації вугільної промисловості, основними напрямками
стали приватизація підприємств, закриття збиткових та
із підвищеним вмістом газу метану шахт. Видобуток
здебільшого концентрувався на великих басейнах покладів, що економило і витрати на транспортування та
робочу силу, а також на геологорозвідувальних роботах. Проведено технологічне оновлення шахтного фонду в перспективних регіонах видобутку, підвищено ефективність роботи шахт у цілому. Однак, незважаючи на
значні зрушення у процесі реструктуризації, багато
проблем залишаються невирішеними:
• досить високий рівень травматизму на шахтах;
• значна кредиторська заборгованість шахт;
• нестача кваліфікованих кадрів, відсутність мотивації роботи в шахтах – не перспективність професії;
• відсутність соціальних гарантій – пенсійне забезпечення не відповідає важким умовам праці, низький
рівень заробітної плати, високий рівень профзахворювань, а також відсутність соцпакету і тривалі затримки у
виплаті зарплати;
• екологічні проблеми – значні викиди СО2, немає
проектів з відновлення відпрацьованих шахт.
Одним із уроків реструктуризації Росії є те, що з кінця 2001 р. припинено фінансування збиткових шахт – і,
як виявилось, через 2 роки ці підприємства стали прибутковими, а їх планували закривати.
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8. Китайський досвід реструктуризації акцентує увагу на закритті малих вугільних шахт, в яких зайнято
значне число шахтарів-мігрантів. Підприємства поступово переходять у приватну власність, або в акціонерну, держава отримує 50 % акцій та проводить політику
залучення інвестицій у галузь. Ураховуючи вікову структуру робочої сили в Китаї, звільнення, швидше за все,
стосуються молодих шахтарів; отже, можливості для
дострокового виходу на пенсію будуть обмежені державою. Набагато важливішим є надання освіти та професійної підготовки, аби надати звільненим шахтарям
нові навички, що сприятимуть пошуку роботи, аналогічній за дохідністю гірничодобувного сектору.
У країнах із розвиненою ринковою економікою реструктуризація часто впливає на всю вугільну промисловість політикою масових звільнень працівників. Надання професійного навчання розглядається як життєво
важливий компонент соціально-економічного зростання
регіонів, де здійснили закриття підприємств важкої
промисловості, та працевлаштування працівників на
нові робочі місця.
Позитивний досвід реструктуризації вугільної промисловості, швидше за все, є успішним тому, що всі
зацікавлені сторони (національні та місцеві органи влади, гірничодобувні компанії, робоча сила, профспілки та
громади) працюють разом. Встановлення комунікацій
між усіма зацікавленими сторонами має важливе значення, оскільки реструктуризація в такому випадку потребує менших фінансових витрат.
Достроковий вихід на пенсію є одним з основних інструментів, що використовується для скорочення робочої сили під час реструктуризації вугільної промисловості. У Франції цей інструмент поєднувався з патерналістським підходом з боку держави, через державну гірничодобувну компанію – "Шарбонаж де Франс", що гарантувала альтернативну зайнятість або навчання шахтарів,
які втратили свої робочі місця і не можуть претендувати
на пенсію. В інших країнах Західної Європи реструктуризація вугільної промисловості здійснювалась неефективно (через значні фінансові витрати і соціальні конфлікти),
але з позитивним результатом – більшість з регіонів, що
потрапили під закриття шахт нині перебувають на стадії
економічного зростання, а уряди країн отримали не найважчі наслідки економічних криз.
Механізми фінансової підтримки, які використовуються при реструктуризації варіювалися від одноразової виплати за довгостроковими зобов'язаннями, до
отримання пенсійних платежів, пенсій, житла, палива,
надбавок та інших виплат. Також особливої уваги потребує і фінансова грамотність колишніх шахтарів; проведення курсів управління власними фінансами необхідне для збереження коштів, що вони отримали у вигляді допомоги під час реструктуризації. Більшість країн, що провели чи проводять реструктуризацію, заплатили за неї велику ціну, яка вимірюється мільярдами
доларів та участю в ній сотень тисяч людей. Екологічні
проблеми і так званий постфактум реструктуризації
вугільної промисловості супроводжуватимуть бюджети
розвинених країн близько 100 років. Тому необхідно
стимулювати інвестиції в проекти відновлення шахтних
територій, зокрема через:
• фінансову допомогу новим підприємствам за рахунок грантів або пільгових кредитів;
• консультаційні послуги підприємствам – за знижками або, навіть, безкоштовно;
• "податкові канікули" протягом певного періоду після створення бізнесу;
• спрощення процедур передачі землі під будівництво на таких територіях;
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• організацію навчальних програм для потенційних
працівників;
• розвиток інфраструктури (транспорт і зв'язок);
• стабілізацію стану навколишнього середовища –
озеленення та боротьбу із забрудненням;
• створення наукових центрів на цих територіях
(стимулюватиме зайнятість населення);
• відкриття на базі колишніх шахт туристичних об'єктів;
• державне інвестування в будівництво приміщень
для органів влади (стане додатковим стимулом і для
інших інвесторів у такі території).
Кожен із вищезазначених заходів не повинен застосовуватися окремо, наприклад, створення нових підприємств залежить від умов конкуренції в регіоні,
транспортного забезпечення, телекомунікацій, можливостей виходу на ринок і наявності кваліфікованої та
мотивованої робочої сили. Вугільні об'єкти реструктуризації, як правило, економічно відсталі та у них відсутні вищезазначені умови, що необхідні для розвитку.
Однак не здійснювати заходів з реорганізації таких регіонів не є рішенням для складних соціальноекономічних проблем: групи колишніх шахтарів (як некваліфікована робоча сила і не маючи альтернативної
можливості знайти роботу) можуть стати центром соціального невдоволення та спричинити не тільки соціальну, але й економічну нестабільність.
Також одним із наслідків закриття шахт є міграція
населення із сільських районів у міста, це має довгостроковий негативний вплив на розвиток економіки в
сільській місцевості та спричиняє проблеми пов'язані із
забезпеченням житлом і роботою у містах. Досвід більшості країн, що здійснили реструктуризацію або знаходяться на стадіях її завершення, показав, що майже
80 % колишніх шахтних регіонів не має можливості вийти на попередній рівень зайнятості – відновити конкурентоспроможну економічну базу. Тим не менш, це вимагає довгострокових зобов'язань з боку уряду на всіх
рівнях та значних фінансових витрат. У Китаї на законодавчому рівні прийнято рішення про підтримку економічного розвитку сільських підприємств – вугільних
шахт у 1980-х роках у відповідь на зростаючий попит на
енергію. Як і на вугільних підприємствах у США, це було додатковою перевагою, що давала змогу знизити
рівень бідності у сільській місцевості. Проте нині сумніви щодо загальної безпеки і впливу на довкілля, а також усвідомлення вичерпності ресурсів сприяють розвитку високотехнологічної добувної промисловості, зокрема як з невеликими шахтами, так і з об'єднанням їх у
більші одиниці чи навіть закриттям.
Інша сторона реструктуризації вугільної промисловості – це довгострокові зобов'язання постійного фінансування видобутку вугілля, що і були основним каталізатором реструктуризації галузі. У тих випадках, коли
плани реструктуризації були розроблені та узгоджені з
усіма зацікавленими сторонами, реструктуризація виявилася ефективною, але повільною, як у Франції та
Німеччині. У конфліктних ситуаціях реструктуризація
промисловості стає набагато складнішим завданням.
Реструктуризація вугільної промисловості Великобританії є прикладом недосконалого управління, з відсутністю розуміння, комунікацій та спільної мети між основними зацікавленими сторонами. Промислові конфлікти,
у поєднанні з крайньою антипатією між урядом та
профспілками шахтарів, призвели до гострої конфронтації у британській вугільній промисловості на початку
1980-х років. На порядку денному уряду була майбутня
приватизація електроенергетики, яка мала довгострокові зобов'язання щодо підтримки вугільної промисловості. Закриття окремих шахт, відбувалося досить шви-
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дко, без створення програм відновлення для робочої
сили, а також без досягнення згоди між усіма учасниками процесу реструктуризації.
Незважаючи на значні фінансові втрати під час реструктуризації, вугілля все ж залишається основним ресурсом для виробництва електроенергії, його частка

нині близько 44 %. Відповідно до прогнозів (табл. 1)
частка вугілля у виробництві електроенергії збільшуватиметься, відповідно країни, які мають запаси вугілля
будуть зацікавлені в його видобутку для забезпечення
своєї енергетичної безпеки.
*

Т а б л и ц я 1. Прогноз джерел для виробництва електроенергії до 2035 року
Джерело електроенергії
Вугілля
Газ
Ядерне паливо
Гідроресурси
Вітер
Біомаса
Інше

2009 р.,
фактично в млрд кВт/год
8 118
4 299
2 697
3 252
273
288
1 116

Оптимістичний сценарій
2035 р. у кВт/год
%, зростання
16 932
109 %
8 653
101 %
4 053
50 %
5 144
63 %
2 005
634 %
1 150
299 %
1 431
28 %

Джерело: [12, с. 13]

Світові тенденції розвитку вугільної галузі свідчать
про нарощування вуглевидобутку країнами, що мають
великі родовища і сприятливі умови видобутку; також
відбувається збереження існуючого рівня видобутку
країнами, що мають більш складні умови видобутку зі
стратегією його зменшення; водночас спостерігаємо
закриття родовищ країнами зі складними умовами видобутку. Україна ж належить до першої десятки країн
світу за обсягами видобутку вугілля та до групи країн зі
складними геологічними умовами розробки родовищ.
Відповідно, стратегією розвитку вугільної промисловості передбачено закриття збиткових шахт і розробку нових перспективних родовищ, зокрема для підтримки
функціонування суміжних галузей промисловості. Адже,
за прогнозами науковців, запасів вугілля вистачить
Україні ще на сто років, тому вугілля й надалі буде основним джерелом енергії та гарантом енергетичної
безпеки країни. Однак галузь перебуває в досить важкому стані. Прийнята програма реструктуризації не відповідає кризовому стану економіки загалом. Основною
проблемою так і залишається високий рівень державної
фінансової допомоги галузі, у державній власності також знаходиться зараз близько 129 підприємств, високий рівень нестачі кваліфікованої робочої сили та екологічні проблеми вуглевидобувних регіонів вимагають
термінових антикризових заходів.
При формуванні стратегії реформування вугільної
галузі України доцільно використовувати алгоритм, запропонований групою вчених Міжнародного інституту
сталого розвитку (Т. Лан, К. Бітон та Б. Преста [17,
с. 22]), що складається з таких етапів:
1. Дослідження:
• оцінити характер субсидій при реформуванні, їх
початкові цілі та значення в економіці;
• проаналізувати, як виникло субсидування та як
зростало кожного року;
• проаналізувати економічний, політичний, соціальний та екологічний зміст реформи;
• вивчити питання економіко-політичного характеру, включаючи всі зацікавлені сторони;
• провести соціальне опитування щодо основних
напрямів реформи.
2. Цілі та параметри реформи:
• сформулювати цілі реформи;
• оцінити потенційні економічні, соціальні та екологічні наслідки реформи;
• розглянути обмеження реформи, у тому числі
кошти, що виділяються для політики припинення субсидування;

• оцінити будь-які зовнішні обмеження, такі як вимоги членів міжнародних організацій та інші.
3. Побудова узгодженої стратегії реформування:
• визначити період часу, необхідний для проведення реформи на основі наявних ресурсів та ймовірної
реакції зацікавлених сторін;
• розробити перехідні заходи щодо скорочення
впливу на реформовану галузь промисловості та споживачів, а також стратегії виходу для цих заходів;
• розробити комунікаційну стратегію;
• забезпечити прозорість відносно рівнів і стратегій субсидування.
4. Реалізація стратегії реформування:
• забезпечити, аби особи, відповідальні за реалізацію стратегії реформування, повністю виконали план,
навіть, якщо це потребуватиме і триватиме протягом
декількох років;
• підтримувати постійну комунікацію із зацікавленими
групами та громадськістю про необхідність стратегії реформування й очікуванні перспективи при її реалізації.
5. Контроль виконання та оцінювання реформи:
• спостерігати за наслідками реформи: перевірити
виконання початкових цілей та ідентифікувати негативні наслідки;
• провести коригувальні заходи в разі потреби на
основі спостережуваних наслідків.
6. Подальші дослідження:
• створити незалежні інститути і механізми автоматичного ціноутворення дистанційно від уряду;
• гарантувати, що участь держави в енергетичному секторі стане прозорою і підзвітною;
• сприяти підвищенню конкурентоспроможності,
пов'язаних з енергетикою рішень, таких як доступ до
ресурсів та інші.
Висновки. Використання міжнародного досвіду при
формуванні антикризової програми реструктуризації
дасть змогу не тільки відмовитися від державного субсидування галузі, але й стане одним із чинників активізації інноваційного розвитку загалом. Адже саме вугільна промисловість є гарантом енергетичної безпеки
України та одним із ключових факторів підтримки конкурентоспроможності національної економіки, оскільки
вугілля не тільки експортується, воно також використовується для виробництва енергії та металу. Завершення реструктуризації галузі можливе лише через приватизацію всього сектору, яка реалізує можливості оновлення шахтного фонду, переходу на екологічне виробництво та соціального захисту працівників. Тому для
вирішення цієї комплексної проблеми необхідно: здійс-
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нити оновлення законодавчої бази, що уможливить
прискорення процесу приватизації та корпоратизації
підприємств даного сектору; збільшити внутрішнє споживання вугілля, тобто забезпечити переведення теплоелектростанцій на технології низькосортного спалювання вугілля; стимулювати ділову активність у містах,
в яких закривають вугільні підприємства; сприяти пошуку інвесторів у галузь (виступить каталізатором технічного оновлення шахтного фонду та екологізації виробництва); створити науково-технічні парки, які співпрацюватимуть із підприємствами над впровадженням
технологій оптимізації видобутку вугілля; розвивати
корпоративну соціальну відповідальність бізнесу – інфраструктурні проекти, соціальні ініціативи та підтримку регіонів після закриття підприємств.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Урахування рекомендацій міжнародного співтовариства щодо перспектив реструктуризації вугільної
промисловості становить науковий інтерес для подальших досліджень, адже потребує перегляду методика
складання стратегії розвитку галузі, що включатиме не
тільки економічні показники, але й соціальні та екологічні нормативи. Щодо інноваційного спрямування розвитку вугільної промисловості України, розробка демонстраційних проектів чистих технологій видобутку та переробки вугілля потребують детального вивчення, оскільки вони спрямовані на формування чистої, раціональної та конкурентоспроможної енергетики майбутнього. Науковий супровід процесів видобутку вугілля, використання інноваційних науково-технічних розробок для
прискорення технічного оновлення вугільних підприємств та збільшення фінансування галузевих інститутів
з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації – основні
інструменти державної інноваційної політики розвитку
вугільної промисловості.
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АУДИТ НОВАТОРСЬКИХ ІДЕЙ
ЯК ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП БІЗНЕС-ПЛАНУ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ
Розкрито сутність техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій для реалізації новаторських ідей. Охарактеризовано основні елементи методики техніко-економічного аналізу стартаппроектів, що базується на концепції сполучення життєвих циклів ринку, інноваційної продукції та стартап-компанії.
Здійснено порівняльний аналіз методики техніко-економічного обґрунтування та бізнес-планування стартаппроекту, показано важливість аудиту новаторських ідей у генеруванні економічної інформації майбутнього і прийнятті інвестиційних рішень неформальними венчурними інвесторами.
Ключові слова: бізнес-план проекту, життєвий цикл стартап-проекту, методика техніко-економічного обґрунтування, новаторська ідея.

Постановка проблеми. В останнє десятиліття у
світовій економіці переважну більшість робочих місць
створено завдяки новаторським проектам і новітнім
формам підприємницької діяльності, що, у свою чергу,
актуалізує такі поняття як "новаторська ідея", "стартаппроект", "венчурний інвестор" та потребує особливих
методик оцінювання венчурних проектів на відміну від
методики традиційного бізнес-планування, що є типовим інструментом оцінювання, планування та реалізації
стратегічних напрямів інноваційної діяльності. Першочергове значення бізнес-планів у функціонуванні інноваційних компаній засвідчує факт наявності десятків
конкурсів на кращий бізнес-план проекту на локальному
і на міжнародному рівнях. Такі змагання привертають
увагу крупних спонсорів, венчурних інвесторів і міжнародних корпорацій, а нагороди у цих змаганнях щорічно
сягають мільйонів доларів.
Хоча такий відкритий інтерес до підприємницької діяльності можна розглядати як позитивний аспект, не всі
вчені, дослідники та практики переконані, що акцент,
зроблений на бізнес-плані як єдиному інструменті оцінювання та планування підприємницької діяльності,
має залишатись незмінним у наш час стрімкого розвитку венчурного підприємництва. Зокрема У. Салман у
своїй праці зауважив, що "плани проливають занадто
багато чорнил на цифри, та занадто мало світла на
інформацію, що дійсно має цінність для інвестора" [1,
с. 98]. У підприємницькій діяльності бізнес-план є одним
із перших кінцевих продуктів проекту. Спеціалісти мають здійснити детальний аналіз ринків збуту продукції,
розрахувати витрати на одиницю ресурсів, визначити
операційні витрати, кількість необхідної робочої сили,
ставки заробітної плати, моменти входу/виходу на ринок тощо. Усі прогнозовані параметри проекту відображаються у масивних деталізованих місячних, квартальних і річних Excel-проформах звітності. Побудова бізнес-плану є кропіткою справою, що потребує значних
витрат часу, ресурсів та енергії. Деякі вчені розглядають бізнес-план як усюдисущий інструмент планування
операційної діяльності підприємства [2]. Проте не всі
дослідники вважають таке ототожнення актуальним і
наголошують на необхідності зміщення акцентів при
розробці бізнес-плану інноваційного проекту з традиційної методики на альтернативну [3].
Для венчурного підприємництва, що є різновидом
інноваційного підприємництва та відмінним за своїми
характеристиками від звичайного бізнес-підприємництва, комплексний бізнес-план не є першочерговим і
необхідним інструментом у реалізації стратегічних програм та досягненні ключових показників ризикової діяльності. Навпаки, типовий бізнес-план може лише

ускладнити процес оцінювання менторами новаторських ідей стартап-проектів, оскільки процедура оцінювання життєздатності венчурних проектів охоплює комплекс нестандартних рішень, процесів та етапів оцінювання інноваційних ідей, типове кліше бізнес-плану
"все-або-нічого" має бути змінене на методику оцінювання, що має врахувати всі особливості венчурних
проектів, які втілює поки що єдина методика – це методика техніко-економічного обґрунтування (Methodology
for Feasibility Study) стартап-проектів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Огляд
літературних джерел з питань новітніх методик оцінювання стартап-проектів дає змогу констатувати, що поставлена проблема досі залишається недостатньо вивченою. Так, дослідження і розробка методик, придатних для оцінювання новаторських ідей, стартаппроектів і венчурних проектів, іще не постала об'єктом
наукових розвідок для вітчизняних учених. Пошуком та
розробкою новітніх методів оцінювання новаторських
проектів, серед яких провідною є методика технікоекономічного оцінювання венчурних проектів, займались переважно закордонні вчені. Так, у їх роботах відображені дебати щодо наявності зв'язку між звичайними методиками бізнес-планування та досягненням
успіху у бізнесі на практиці [3]; [4]. У своїй праці
М. Грубер висунув гіпотезу, що підприємець-новатор та
ментор проекту мають виокремити певні аспекти плану,
що надають можливість вивчити та зосередитись на
альтернативних методиках прийняття рішень про доцільність фінансування венчурного проекту [5]. Нещодавно були зроблені додаткові спроби у вивченні та розробці актуальних інструментів оцінювання стартаппроектів. Результатом таких досліджень є двофазовий
процес, який поєднує в собі техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план [2]. Проте навіть проведене дослідження є дискусійним не стільки у питаннях відмінностей між техніко-економічним обґрунтуванням та бізнес-планом венчурного проекту, скільки у питаннях що
ж собою являє оцінювання новаторських ідей та якими
є складові інструментарію оцінювання цих ідей.
У той же час масштабно актуалізувалося застосування техніко-економічного обґрунтування в інноваційній сфері, зокрема це венчурні проекти в аграрному
секторі та венчурні проекти у сфері інженерного конструювання [6], де методику техніко-економічного обґрунтування застосовано на етапі пошуку й залучення венчурних інвестицій для проекту в межах уже існуючого
підприємства. До того ж термінологія, що була використана у зазначених публікаціях, виявилась непослідовною, що ще раз засвідчує про недостатність вивчення
поставленої нами проблеми. Натомість, достатньо лег© Жилінська О., Чуйко М., 2014
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ко була встановлена відповідність між поняттям "техніко-економічне обґрунтування" та поняттям "бізнесплан" у роботах Р. Джастіса і Б. Крейгсмана [7].
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Необхідно з'ясувати яким чином між собою взаємопов'язані та чи існує зв'язок між методикою технікоекономічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій для фінансування стартап-проектів та
традиційним бізнес-планом, який є сучасним інструментом прийняття рішення венчурним інвестором про доцільність вкладення власного капіталу у ризиковий проект.
Формулювання завдань та цілей статті. Основною метою роботи є розкриття ставності технікоекономічного обґрунтування доцільності інвестування
новаторської ідеї у вигляді стартап-проекту; комплексна
характеристика складових процесу техніко-економічного обґрунтування доцільності фінансування стартаппроектів та теоретичне представлення можливості та
необхідності застосування методики техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних
інвестицій для реалізації новаторських ідей у сучасному
бізнес-середовищі.
Виклад основного матеріалу дослідження. У започаткуванні нового проекту найпростішим етапом для
більшості підприємців є етап виникнення нової ідеї. Новатори і засновники стартап-проектів завжди переповнені новими ідеями, ентузіазмом щодо розвитку нової
справи й готовністю брати на себе ініціативу та відповідальність за перетворення нововведень на інновації.
Водночас успіх у бізнесі ґрунтується не лише на чудовій
новаторській ідеї. Наступним кроком після того, як ідея
новатора зафіксована на папері, є представлення ноухау на розгляд менторів і проведення процедури оцінювання вартості ідеї за допомогою методики технікоекономічного аналізу доцільності залучення венчурних
інвестицій у проект. Варто зауважити, що за кордоном
інвестори та керівники міжнародних компаній такий аналіз називають "методикою техніко-економічного обґрунтування" (Methodology for Feasibility Study), тоді як аудитори й аналітики у міжнародній практиці ідентифікують
такий аналіз як "аудит ідей" (Idea Audit), а в середовищі
закордонних університетів його іменують як квантовоекономічний аналіз. На нашу думку, представлена термінологія розкриває сутність інструментарію оцінювання
стартап-проектів, відтак автори використовують термін
"методика техніко-економічного обґрунтування" як сучас-
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ний інструментарій визначення доцільності залучення
венчурних інвестицій неформальними та інституційними
інвесторами у новаторські розробки.
Техніко-економічне обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій – це процес визначення
спроможності новаторської ідеї щодо створення вартісної цінності майбутнього бізнес-проекту. Якщо при проведенні техніко-економічного обґрунтування ідея отримує позитивну оцінку щодо доцільності залучення венчурних інвестицій, то наступним кроком у створенні бізнесу є побудова ґрунтовного бізнес-плану для капіталізації проекту. Якщо ж новаторська ідея на етапі технікоекономічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій не отримує позитивної оцінки, то,
відповідно, команда стартап-проекту не переходить до
етапу розробки бізнес-плану проекту. Процедура техніко-економічного обґрунтування стартап-проекту на
предмет можливості й успішності перетворення новаторської ідеї на інновацію здійснюється задля виявлення інноваційного проекту, в який варто вкладати інвестиційні ресурси, час, енергію та мережеві ресурси насамперед неформальних інвесторів – як засновників,
так і бізнес-янголів, та для якого у подальшому варто
розробляти бізнес-план з перспективою на перетворення інноваційної ідеї у повноцінний бізнес з високим
коефіцієнтом капіталізації, тобто створювати венчурну
компанію. Зауважимо, що застосування методики техніко-економічного обґрунтування не гарантує успішного
перетворення новаторської ідеї на інновацію, а лише
підвищує ймовірність того, що венчурні інвестори правильно оберуть стартап-ідею, яка у майбутньому перетвориться на прибутковий венчурний проект й започаткує успішну венчурну компанію, що постане об'єктом
інституційних венчурних інвестицій.
Методика техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій у стартаппроект складається з трьох взаємопов'язаних компонентів, які зображено на рис. 1, зокрема це: аналіз галузі
промисловості та ринку, де планується реалізація інноваційної продукції; аналіз новаторської розробки/продукції за параметрами та критеріями процедури
"due diligence", а також аналіз стартап-компанії (команди проекту), яка є водночас і генератором новаторської
розробки, і трансформатором розробки в інноваційну
продукцію [8, c. 39–75].

Ринок

Р2

Р1
СК3
СК2

Р0

Венчурний
проект

СК1
ВП1

Стартапкомпанія

ВП2

ВП3

ВП4

СК – еволюційні стадії розвитку стартап-компанії;
ВП – еволюційні стадії розвитку новаторської ідеї;
Р – еволюційні стадії ринку.

Рис. 1. Матриця сполучень потенційно успішних новаторських ідей за методики техніко-економічного обґрунтування
доцільності залучення венчурних інвестицій для реалізації стартап-проектів*
* Джерело: розроблено авторами на основі [8, с. 39–75; 10, с. 90]
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Методика техніко-економічного аналізу базується на
безпосередньому дослідженні і вивчення стадій життєвого циклу трьох основних складових техніко-економічного обґрунтування "товар"-"команда"-"ринок" і, як наслідок, виявлення та поєднання стадій життєвого циклу
трьох елементів у необхідній для успіху послідовності.
Стартап-команда розвивається за життєвим циклом,
що містить три етапи; товар характеризується життєвим
циклом у чотири етапи, а ринок характеризується п'я-

тьма етапами життєвого циклу [10, c. 88]. Класифікація
етапів життєвого циклу кожного з елементів технікоекономічного обґрунтування здійснюється відповідно за
встановленими параметрами та критеріями, притаманними конкретній складовій техніко-економічного аналізу, що систематизовано у табл. 1. За умов досягнення
вичерпного розвитку на попередньому етапі життєвого
циклу товар, ринок або компанія переходять до іншої
стадію життєвого циклу.

Т а б л и ц я 1. Характеристика стадій життєвого циклу компонентів техніко-економічного обґрунтування*

Товар

Продуктивність/
технічний
параметр

Ринок

Дисперсія
споживачів
між ринками

Стартап-компанія

Основа класифікації

Доступ
стартап-компанії
до капіталу

Стадія розвитку
Основний технічПоказники продуктивності
Технічні параметри
ний параметр
системи, або ж
системи функціонують з системи знижуються до
продуктивність
максимальною потужніс- рівня, необхідного для
системи, починає
тю; ресурси підвищення забезпечення беззбиткопродуктивності системи вої підприємницької діяльзростати прямо
ності
пропорційно інвес- реалізовані повністю
тованому капіталу
Нульовий рівень розвитку
Другий рівень розвитку
Перший рівень
ринку. Попит на новинку
ринку.
Третій рівень розвитку
розвитку ринку.
формують покупці – "піоІнноваційний продукт
ринку.
Поява послідовних
нери", "першопрохідці" та
привертає увагу більшоУсі активні користувачі
покупців, які свідоранішні дослідники – ті, які
сті користувачів товару
товару купують інноваціймо здійснюють
та починає виконувати
очікують на появу інновацій
ний продукт
покупки інноваційроль товару-субституту
та охоче випробовують
них товарів
для існуючих споживачів
новинки
Четвертий рівень розвитку ринку. Продукт переходить до стадію зрілості. Поява нового покращеного
продукту, що постає як товар-субститут для існуючої інновації. Споживачі активно використовують
покращену модель товару
На другому етапі розвит- На третьому етапі команда розробників
На першому етапі життєвого
ідеї, вийшовши на національний ринок,
ку команда стартапциклу команда стартап-проекту
проекту має можливість має можливість залучити акціонерний
має доступ до капіталу "трьох Д":
капітал.
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друзі, домашні, довірливі інвесУвага менеджменту компанії концентрукапітал.
тори – бізнес-янголи.
У стартап-команді почи- ється не тільки на внутрішньому середоОрганізаційні рішення на такому
нає формуватись корпо- вищі організації проекту, але й на зовнішетапі приймаються ситуативно
ративна культура
ньому його оточенні
Інновація.
Абсолютно нова та раніше
невідома технічна система/продукт/
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властивості вже існуючих
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* Джерело: розроблено авторами на основі [8, c. 39–75]

Відповідно до методики техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій у
проект, оцінювання менторами та венчурними капіталістами успішності перетворення новаторської ідеї на
інновацію здійснюється у кілька етапів. По-перше, увага
менторів зосереджена не тільки на експертизі "due
diligence" – аналізі технічних, юридичних, економічних
параметрів проекту, але й на дослідженні етапу розвитку, на якому перебуває кожен з елементів технікоекономічного обґрунтування – товар, ринок, стартапкомпанія. По-друге, завданням менторів є виявлення
тих дозволених перехресть серед трьох компонентів
техніко-економічного аналізу, за яких новаторська ідея
є придатною та життєздатною для трансформації у кінцеву інноваційну продукцію. Якщо така комбінація етапів розвитку життєвого циклу серед трьох складових
"товар"–"ринок"–"стартап-компанія" знайдена, новаторська розробка з бізнес-інкубатора переходить до
венчурних інвесторів, які вдосконалюють і "зміцненюють"
стартап-ідеї.
Відтак
методика
технікоекономічного обґрунтування дає змогу визначити потенційно прибуткові проекти на етапі зародження інноваційної ідеї, проведення даного аналізу здатні
здійснити ментори на стадіях перебування новаторської ідеї в ядрі бізнес-інкубатора. Для того, аби залежно
від етапів розвитку інноваційної ідеї визначити необхідний обсяг інвестицій у проекти, що дістали позитивну оцінку, бізнес-янголи використовують методику техніко-економічного обґрунтування. Комплексне використання техніко-економічного аналізу уможливлює досяг-

нення синергічного ефекту під час трансформації новаторської ідеї в інноваційну продукцію.
"Інвестувати чи не інвестувати у новаторську
ідею?" – ось ключове питання нині у бізнес-середовищі.
Його актуалізація обумовлена насамперед сучасними
трансформаційними зрушеннями в інвестиційній поведінці домогосподарств, що детально розкрито у роботі
[9]. Методика техніко-економічного аналізу є допоміжним інструментарієм ідентифікації прибуткового та успішного проекту, що, у свою чергу, сприяє прийняттю
обґрунтованого рішення щодо вкладення венчурних
інвестицій у стартап-проект. Відтак розглянемо спільні
та відмінні характеристики техніко-економічного обґрунтування та бізнес-плану стартап-проекту. Технікоекономічне обґрунтування та бізнес-план проекту хоча
й ґрунтуються на різних інструментаріях оцінювання
доцільності вкладення коштів у проект, мають важливе
значення у процесі зародження нової підприємницької
діяльності. Техніко-економічне обґрунтування проекту
відповідає на питання: "Чи повинні ми продовжити роботу з подальшого розвитку новаторської ідеї? Чи доцільним буде перехід до розробки бізнес-плану проекту?". Техніко-економічне обґрунтування проекту відфільтровує та нівелює ті новаторські розробки, які за результатом проведеної експертизи виявляються потенційно неспроможними перетворитись на успішну бізнесконцепцію у майбутньому. Метою такого обґрунтування
є недопущення здійснення витрат та залучення необхідних ресурсів на розробку бізнес-плану для ідеї, що
заздалегідь виявилась не життєздатною. Методика тех-
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ніко-економічного обґрунтування доцільності залучення
венчурних інвестицій у проект, у першу чергу, є інструментом оцінювання та вивчення підґрунтя успішності
реалізації проекту. Завданням такого інструментарію є
дослідження ринків, прогноз майбутніх обсягів реалізації інноваційної продукції, що здебільшого є формою
введення до господарського обігу та комерціалізації
нового об'єкту інтелектуальної власності. Це специфічний актив, особливість якого полягає у тому, що він
започатковує ланцюгову реакцію нарощення трансакційних і трансформаційних витрат щодо уречевлення в
інноваційній продукції об'єкту інтелектуальної власності
та її виведення на ринок, йдеться про появу нових неструктурованих ринків з високим рівнем невизначеності
[9, с. 88]. Відтак прогнозування рівня прибутковості венчурних інвестицій, що залучаються для реалізації новаторської ідеї, потребує новітнього методичного інструментарію. Методика техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій ставить
перед новаторською ідеєю та шукає відповіді на такі
питання: "Чи спроможні інноватори створити продукт,
що буде мати адекватну собівартість, та чи сформовано сегмент ринку, який готовий купувати інноваційну
продукцію за тією ціною, що буде запропонована на
ринку?", "Чи спроможна команда стартап-проекту на
чолі з генератором ідеї успішно реалізувати інноваційний продукт/послугу на ринку?". Техніко-економічне
обґрунтування розробляє декілька альтернативних варіантів і методів досягнення запланованої мети проекту, водночас допомагаючи оптимізувати масштаб проекту для того, аби визначити найкращий сценарій розвитку підприємницької ініціативи. В середньому, після
проведення техніко-економічного аналізу залишаються
два-три альтернативні варіанти трансформації новаторської ідеї в інноваційну продукцію. Отже, технікоекономічне обґрунтування є базою та основою для подальшої розробки бізнес-плану проекту.
Бізнес-план проекту, у свою чергу, є інструментом
планування та втілення новаторської ідеї у реальність.
Бізнес-план проекту – основний документ, що надається інвестору, де розкриваються перспективи реалізації
реального інвестиційного проекту, у короткій формі у
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загальноприйнятій послідовності розділів викладаються
головні характеристики проекту. Цей документ надається інституційним інвесторам і містить інформацію,
яка дає потенційному інвестору можливість прийняти
обґрунтоване рішення про можливість його участі у
фінансуванні проекту [11, с. 173–174]. Бізнес-план проекту розробляється за результатами позитивного техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення
венчурних інвестицій у проект, це ґрунтовний документ,
що містить поетапну детальну схему перетворення новаторської розробки в інноваційну продукцію. Основним
завданням бізнес-плану проекту є створення та надання координат венчурному інвестору, який готовий профінансувати стартап-проект, аби новаторська ідея із
розробки була успішно перетворена у реальність та
комерціалізована на ринку. Бізнес-план проекту описує
один сценарій розвитку новаторської ідеї, який чітко
визначений і зафіксований у комплексному документі
компанії. Бізнес-план проекту розробляється лише для
тих ідей, які отримали позитивну оцінку під час технікоекономічного обґрунтування, і слугує "дорожньою картою" на шляху успішної трансформації ідеї в інновацію.
Техніко-економічне обґрунтування проекту є практично
ціннісним, коли розробники-новатори у своєму "запасі"
мають декілька інноваційних ідей, які необхідно проранжувати й обрати найкращий стартап-проект з існуючих. Таке обґрунтування дає змогу венчурним інвесторам швидко дослідити та розробити декілька потенційних шляхів трансформації новаторської ідеї у прибутковий інноваційний проект. Інколи результатом технікоекономічного обґрунтування є усвідомлення того, що
розробка не стане життєздатним проектом, незалежно
від способів, методів і шляхів організації підприємницької діяльності. Іншим результатом техніко-економічного
обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій у проект є виявлення ґрунтовної стартап-ідеї, що
для перетворення на прибутковий бізнес-проект потребує виключно ефективної організації підприємницької
діяльності. Бізнес-план розробляється після технікоекономічного обґрунтування новаторської ідеї, проте її
техніко-економічний аналіз не завжди передує бізнесплану проекту, що показано у табл. 2.

Т а б л и ц я 2. Порівняльний аналіз мотивації щодо проведення техніко-економічного обґрунтування
новаторської ідеї для стартап-компанії та венчурних інвесторів*
Мотивація ігнорування етапу
техніко-економічного обґрунтування для стартап-компанії
• стартап-команда проекту передбачає, що трансформація
новаторської ідеї в інноваційну продукцію є реальною, оскільки на ринку вже існують аналогічні бізнес-концепції;
• не варто здійснювати повторний техніко-економічний аналіз бізнес-ідеї за умов, якщо попередній був зроблений
кілька місяців / років до цього;
• техніко-економічне обґрунтування проекту – це лише додаткові витрати фінансових, часових і людських ресурсів,
важливо переходити до прямих і рішучих дій практичної
реалізації підприємницької ініціативи;
• у стартап-команді відсутній фахівець для проведення якісного техніко-економічного аналізу новаторської ідеї;
• аналіз ринку вже здійснено партнерами / конкурентами / аудиторськими фірмами

Мотивація обов'язкового проведення
техніко-економічного обґрунтування для венчурного інвестора
• забезпечення венчурного інвестора альтернатив серед проектів із
фокусуванням на пріоритетному проекті;
• звуження масштабу проекту за стадіям життєвого циклу відповідно
до методики техніко-економічного обґрунтування "ринок"–"товар"–
"стартап-компанія";
• ідентифікація нових можливостей вдалої реалізації проекту, що є
основою SWOT-аналізу проекту;
• виявлення причин згортання проекту;
• підвищення ймовірності успішної реалізації проекту, виявляючи та
нівелюючи ті фактори, що заважають ефективній реалізації проекту
на його ранніх стадіях;
• забезпечення менеджерів та інвесторів проекту якісною інформацією, необхідною для прийняття ефективних інвестиційних рішень;
• у документованому вигляді засвідчує факт здійснення процедури
"due diligence";
• спрощення процедури залучення інвестиційних ресурсів (венчурні
інвестиції, банківський кредит, акціонерний капітал)

* Джерело: розроблено авторами

Для деяких стартап-компаній проведення технікоекономічного аналізу власної ідеї виявляється занадто
кошторисною справою. Інші ж керівники проектів можуть поспішати перейти до практичної реалізації інно-

ваційної ідеї, ігноруючи теоретичну частину проекту.
Водночас для венчурних інвесторів проведення технікоекономічного аналізу є необхідною процедурою задля
максимізації інвестованого капіталу. До того ж, здійс-
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нення техніко-економічного обґрунтування є ефективною бізнес-практикою, що допоможе краще орієнтуватись у бізнес-середовищі майбутньої інноваційної продукції. Відомо, що жоден із сучасних вдало функціонуючих бізнес-проектів не впроваджувався у бізнессередовище без попереднього оцінювання новаторських ідей на предмет їх успішної трансформації в інноваційну продукцію у майбутньому. Отже, мотиваційні
фактори у здійсненні попереднього техніко-економічного обґрунтування новаторської ідеї для венчурних
інвесторів і стартап-компаній здебільшого мають взаємовиключне спрямування. Техніко-економічне обґрунтування бізнес-проекту є важливим етапом у процесі
оцінювання новаторської ідеї з точки зору інвестування / не інвестування новаторської ідеї насамперед неформальними венчурними інвесторами. Для венчурних
інвесторів, зокрема, бізнес-янголів, вдало обрана та
проінвестована новаторська ідея перетвориться у додану вартість вкладеного капіталу.
Висновки. Методика техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій у
процес перетворення новаторської ідеї на інноваційну
продукцію базується на концепції життєвого циклу, що
розглядає бізнес-проект як багатоетапний процес прийняття ефективних інвестиційних рішень венчурними
інвесторами за допомогою застосування методичного
інструментарію, що уможливлює генерування економічної інформації майбутнього. Техніко-економічний аналіз
новаторської ідеї є попереднім етапом бізнес-плану
проекту. Бізнес-план та техніко-економічний аналіз однаково необхідні й важливі етапи перетворення новаторської ідеї, в основі якої є об'єкт інтелектуальної власності, у кінцеву інноваційну продукцію, водночас обидва етапи не варто ототожнювати чи недооцінювати
значення кожного з них. На нашу думку, застосування
методики техніко-економічного обґрунтування є першочерговим етапом і вкрай необхідним у створенні та реалізації стартап-ідей, що дає змогу виявити потенційно
успішні бізнес-проекти на початкову етапі зародження
ідеї та, як наслідок, слугує венчурним інвесторам надійним інструментом при ідентифікації прибуткового бізнеспроекту. Для новаторської ідеї при її перетворенні на
старт-ап техніко-економічне обґрунтування розглядаємо
як етап генерування економічної інформації щодо особливого об'єкту інвестування – венчурного проекту, що є
мережевим благом для неформальних венчурних інвесторів та у майбутньому завдяки венчурним інвестиціям
та реалізації людського капіталу і професійних компетенцій бізнес-янголів і стартап-команди трансформується у
венчурну компанію, яка, у свою чергу, постає вже об'єктом інституційних венчурних інвестицій.
Ґрунтовний техніко-економічний аналіз альтернативних новаторських ідей, що перебувають у бізнесінкубаторах, дає змогу менторам цих проектів розробити ефективний бізнес-план найбільш привабливого і

потенційно найбільш прибуткового проекту завдяки
тому, що альтернативні інноваційні проекти під час
аналізу за такими складовими техніко-економічного
обґрунтування, як "ринок"–"товар"–"стартап-компанія"
досліджуються на предмет сумісності етапів їх життєвого циклу. Техніко-економічний аналіз інноваційних розробок має періодично здійснюватись під час трансформації новаторської ідеї в інноваційну продукцію, адже
техніко-економічне обґрунтування є аналітичним інструментом, що забезпечує менеджерів та венчурних
інвесторів необхідною інформацією для прийняття не
лише інвестиційних, але й управлінських рішень та дає
можливість прогнозувати рівень досягнення вартісних
параметрів проекту.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Проблематика техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій для
реалізації стартап-проектів в українській практиці потребує ґрунтовних наукових розвідок. Вважаємо, у перспективі увагу дослідників і практиків варто зосередити
на вивченні взаємозв'язку та встановленні ступеня кореляції між трьома складовими оцінювання новаторських проектів, якими є квантово-економічний аналіз,
процедура "due diligence" та бізнес-план новаторського
проекту. Перспективним є також визначення можливості вдосконалення методичного інструментарію під час
оцінювання новаторської ідеї на етапі перебування стартап-проекту у бізнес-інкубаторі.
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АУДИТ НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ КАК ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЭТАП БИЗНЕС-ПЛАНА СТАРТАП-ПРОЕКТОВ
Раскрыта сущность технико-экономического обоснования целесообразности привлечения венчурных инвестиций для реализации
новаторских идей. Охарактеризованы основные элементы методики технико-экономического анализа стартап-проектов, которые
базируются на концепции соединения жизненных циклов рынка, инновационной продукции и стартап-компании. Исследованы общие и
отличительные черты между методикой технико-экономического обоснования и бизнес-планом стартап-проекта, показано важность аудита новаторских идей в генерировании экономической информации будущего и принятия инвестиционных решений неформальными венчурными инвесторами.
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AUDIT OF INNOVATIVE IDEAS AS THE PREVIOUS STAGE OF THE BUSINESS-PLAN OF START-UP PROJECTS
The phenomenon of feasibility reasoning of venture capital investment for the implementation of innovative ideas is revealed. The main elements of the methodology for feasibility of start-up projects, based on the concept of combination of life cycle of the market, product innovation and startup companies, are characterized. The comparative analysis of methods feasibility study and business plan start-up project is
made, the importance of innovative ideas audit in future economic information generation and investment decisions of informal venture capital
investors are shown.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Уточнено сутність та склад соціально-трудової сфери. Виокремлено передумови, закономірності та нові імперативи розвитку соціально-трудової сфери в умовах становлення постіндустріального суспільства. Визначено масштаби поширення нетрадиційних форм зайнятості в Україні. Систематизовано переваги та недоліки використання
запозиченої праці.
Ключові слова: соціально-трудова сфера, нестандартна зайнятість, запозичена праця.

Постановка проблеми. Багатовекторний процес
становлення нової економіки в усьому світі супроводжується масштабними трансформаціями соціальнотрудової сфери. Сталим трендом у балансі інтересів
найманих працівників і роботодавців стало посилення
асиметрій у соціально-трудових відносинах. Поряд з
позитивними макроекономічними тенденціями, зафіксованими впродовж останнього десятиліття, в Україні
посилилися проблеми у сфері праці – неефективна
зайнятість і наростаюче структурне безробіття, низька
якість робочих місць, високий рівень нерівності доходів,
поглиблення диференціації на ринку праці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоретико-методологічних і прикладних аспектів трансформації інституту зайнятості, інституційних
основ і механізмів регулювання соціально-економічних
процесів у сфері праці присвятили свої праці відомі
українські та російські вчені-трудовики: Т. Василюк,
Н. Волгін, Б. Генкін, В. Гімпельсон, О. Грішнова, Г. Задорожний, Р. Капелюшников, Р. Колосова, А. Колот,
Ю. Куліков, Е. Лібанова, Н. Лук'янченко, І. Петрова,
В. Петюх, Г. Слезінгер, Р. Яковлєв та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Узагальнення наукового доробку з цієї теми показало, що
проблематика розвитку соціально-трудової сфери поки не
стала предметом комплексного аналізу на методологіч-

ному та прикладному рівні, хоча різними авторами розглядаються окремі аспекти цього складного явища.
Формулювання завдань та цілей статті. Актуальність наукових досліджень з даної проблематики підтверджується тезою про неминучі зрушення в соціально-трудовій сфері, обумовлені інноваційним вектором
розвитку національної економіки України як єдино можливим варіантом виходу з кризи в напрямку стабілізації
та подальшого зростання в умовах глобальної конкуренції. Потребує уточнення наукова дефініція "соціальнотрудова сфера", а також виявлення передумов, закономірностей і нових імперативів розвитку соціальнотрудової сфери в умовах становлення постіндустріального суспільства і поширення глобалізаційних процесів,
що і є метою даної статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Автор
не поділяє думку економістів-трудовиків, які ототожнюють соціально-трудову сферу із соціально-трудовими
відносинами [5, с. 737]. Слід визнати, що соціальнотрудова сфера – це сфера докладання праці з властивим їй соціальним супроводом; це інституціональний
простір, у межах якого в процесі трудової діяльності
формуються і розвиваються соціально-трудові відносини за допомогою сукупності відповідних соціальних інститутів. Базисом соціально-трудової сфери є інститути
зайнятості і розвитку людських ресурсів (рис. 1).

Соціально-трудова сфера

Інститути
соціального
забезпечення
працюючих
(соціальне
страхування і
соціальний
захист)

Інститути зайнятості і
розвитку людських
ресурсів (ринок праці,
служби зайнятості,
підготовка,
перепідготовка і
підвищення
кваліфікації зайнятих
та безробітних тощо)

Сфера компенсацій та
мотивації продуктивної праці
(система матеріального і
нематеріального
стимулювання, пенсійна
система як складова механізму
формування сукупних доходів)

Соціальна сфера
підприємств і
організацій (соціальна
відповідальність
роботодавців,
соціальна
інфраструктура
підприємств)

Інститути умов праці
(норми і системи гігієни праці,
умов роботи, техніки безпеки
тощо)

Рис. 1. Склад соціально-трудової сфери*
* Джерело: складено автором
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Тому, на думку автора, неправомірно відносити до
соціально-трудової сфери інститути соціального забезпечення людини на стадіях життєвого циклу, що виходять за межі трудового періоду.
У табл. 1 систематизовано ознаки перетворень соціально-трудової сфери в сучасних умовах за трьома
компонентами: передумовами, закономірностями, імпе-

ративами. В якості передумов розглядаються глобальні
та національні соціально-економічні тенденції розвитку.
Закономірності в даному контексті трактуються як об'єктивні явища і процеси, що відображають прояв трансформаційних ознак. Імперативи як виклики пов'язуються з новими проблемами і завданнями у сфері регулювання соціально-трудової сфери.

Т а б л и ц я 1. Передумови, закономірності та імперативи трансформації соціально-трудової сфери*
ПЕРЕДУМОВИ
Становлення нового
технологічного укладу та
формування
постіндустріального суспільства, економіки знань
Глобалізація світової та
посилення відкритості
національних економік

ЗАКОНОМІРНОСТІ
Зміна змісту та форм праці,
становлення інноваційної
праці
Посилення конкуренції на
ринку праці

Активізація трудової міграції

Перерозподіл робочої сили
між країнами та між
регіонами всередині країн

Трансформація ролі та
функцій держави
в регулюванні
соціально-трудових відносин

Новий зміст традиційних
функцій та імплементація
нових функцій.
Соціалізація праці

Формування нової моделі
соціальної політики

Соціально-трудові
трансформації: актуалізація
державної політики
зайнятості економічно
активного населення

ІМПЕРАТИВИ
макрорівня

мікрорівня
Удосконалення правових,
Поява нових професій, поширення
організаційних, соціальних,
нетрадиційних видів зайнятості
економічних інструментів
управління працею
Інтелектуалізація праці
Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності робочої сили,
робочих місць, гідної праці
Регулювання потоків трудової міграції

Посилення престижності праці

Становлення соціальної держави:
Посилення соціальної
українська модель
відповідальності роботодавців
Удосконалення інституціонального забезпечення
соціально-трудової сфери
Удосконалення соціальної інфраУдосконалення соціальної
структури національної економіки
інфраструктури підприємства
Стимулювання пропозиції робочої
Забезпечення високого рівня
сили, сприяння продуктивній
зайнятості,
якості трудового життя,
соціальна підтримка громадян до та
посилення соціальної
після працездатного віку чи
відповідальності роботодавців
непрацездатних

* Джерело: розроблено автором

Відправним моментом трансформації соціальнотрудової сфери стали перетворення у змісті та соціально-економічній формі праці як інноваційної трудової
діяльності. Істотне підвищення знаннєвомісткості економіки, концентрація праці у сфері послуг, особливо
"високих" технологій, об'єктивно зумовлює появу нових
професій, поширення нетрадиційних видів зайнятості,
удосконалення форм організації праці.
Технологічний прогрес і розвиток комп'ютерних та
інформаційних технологій створили технічні передумови для гнучких виробництв та аутсорсингу. У таких умовах збільшується попит на мобільних працівників, які
здатні та готові працювати в мінливих і нестандартних
умовах. Гнучкість ринку праці дає змогу підтримувати
високий рівень зайнятості, знижуючи ризик безробіття і
покращуючи шанси працевлаштування, однак для працівників вона часто асоціюється з відсутністю соціального захисту та перспектив вертикальної кар'єри.
Трудова міграція як елемент розвитку ринку праці
обумовлена в першу чергу економічними інтересами
людей і соціальними чинниками. Значні масштаби пропозиції робочої сили і низькі доходи українського населення залишаються основними передумовами орієнтації на роботу за кордоном. Особливо небезпечним для
України наслідком трудової міграції є ризик втрати людського та інтелектуального потенціалу як фактора подальшого економічного розвитку і підйому.
Регулювання взаємовідносин між роботодавцями та
найманими працівниками є однією з класичних функцій
держави, розвиток і конкретизація яких пов'язані з розвитком суспільства, актуалізацією певних сфер суспільного життя. У сучасних умовах роль держави в цьому
напрямку проявляється в посиленні соціальної позиції.
Як свідчать дані офіційної статистики, впродовж
останніх десяти років в Україні на тлі позитивної динаміки рівня зайнятості та безробіття (рівень зайнятості се-

ред населення 15–70 років зріс з 56,2 % у 2003 р. до
59,7 % у 2012 р., рівень безробіття за цей період знизився з 9,1 % до 7,5 %) постійно зменшується потреба в
робочій силі (зі 138,8 тис. осіб у 2003 р. до 48,6 тис. осіб у
2012 р.); залишається значним навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (у середньому – 10 осіб); середньомісячна заробітна плата в доларовому еквіваленті майже на порядок менше європейського рівня і вдвічі менше, ніж у Російській Федерації (у
2012 р. – 378,5 дол. США) [9]. На початку 2013 р. середньомісячна заробітна плата в Україні складала 3,0 тис.
грн або 365 дол. США (за офіційним валютним обмінним курсом), тоді як у Росії – понад 800 дол. США, у
середньому в країнах ЄС – 4 600 дол. США. За даними
офіційної статистики, частка низькооплачуваних працівників, у яких середня зарплата не перевищує дві
третини аналогічного показника по країні, за цей період
в Україні склала 56 %, а в ЄС – лише 17 %.
Формування позитивних тенденцій у сфері зайнятості
впродовж десятиліття 2003–2012 рр. пов'язано з процесами макроекономічного відновлення країни протягом
цього періоду. Водночас національний ринок праці має
низку недоліків, що стримують його розвиток. Основними
серед них є невідповідність галузевої структури зайнятості потребам інноваційного розвитку України; значні обсяги незареєстрованої (тіньової) зайнятості; значна невідповідність професійно-кваліфікаційних характеристик
зайнятого населення вимогам робочих місць; молодіжне
безробіття, проблема забезпечення молоді першим робочим місцем; законодавча невпорядкованість нетипових форм зайнятості та їх необґрунтоване використання;
соціально необґрунтована міжрегіональна диференціація доступності гідних умов праці [6, с. 16].
Хоча ситуація з незайнятістю населення в Україні в
2012 р. була сприятливішою, ніж у багатьох європейських країнах (рис. 2), вражає зростання економічної і
соціальної нерівності.
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Рис. 2. Рівень безробіття в країнах ЄС-27 та в Україні в 2012 р.*
* Джерело: складено за методологією МОП

Більш детальний аналіз даних, що характеризують
нинішній стан соціально-трудової сфери, підтверджує
наявність протиріччя: з одного боку – поліпшення ситуації у сфері зайнятості, а з іншого – посилення асиметрій у соціально-трудовій сфері. Так, в Україні розподіл
працівників за децильними (10 %-ми) групами свідчить
про значну нерівність розмірів заробітної плати. У
2012 р. середня заробітна плата у працівників десятого
дециля (найбільш високооплачуваних) була вдвічі вище
порівняно з попереднім (дев'ятим) децилем і в 10 разів
вище порівняно з першим децилем (найнизькооплачуваніші працівники) [9].

Тривожною є ситуація щодо тривалості безробіття.
За даними вибіркового дослідження економічної активності згідно з методологією МОП у 2012 р. середня тривалість незайнятості становила 11 місяців, а частка
безробітного населення, що знаходиться у стані безробіття більше одного року, склала 28,0 % [9].
Зростають масштаби поширення нетрадиційних
форм зайнятості (табл. 2). При цьому стандартом зайнятості вважається: робота у одного роботодавця; стандартне навантаження протягом робочого дня, місяця, року;
безстроковий або довгостроковий контракт; захист з боку
трудового законодавства та колективного договору.

Т а б л и ц я 2. Чисельність працівників на умовах нестандартної зайнятості в Україні в 2004-2012 рр.*
Роки
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Населення, зайняте в неформальному секторі економіки
Чисельність, тис. осіб
3 939,5 4 436,3 4 623,3 4 661,7 4 563,8 4 469,9
Частка в чисельності економічно активного населення, %
17,7
19,9
20,8
20,9
20,4
20,2
Особи, які працювали за договорами цивільно-правового характеру
Чисельність, тис. осіб
316,3 291,3 292,3 277,6 268,2 240,1
Частка в чисельності економічно активного населення, %
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
Працівники, які знаходилися у відпустці без збереження заробітної плати
Чисельність, тис. осіб
221,1 200,4 137,2 126,5 179,5 275,9
Частка в чисельності економічно активного населення, %
1,0
0,9
0,6
0,6
0,8
1,2
Працівники, які працювали неповний робочий день (тиждень)
Чисельність, тис. осіб
997,1 842,2 620,4 505,5 1 205,8 2 063,3
Частка в чисельності економічно активного населення, %
4,5
3,8
2,8
2,3
5,4
9,3
Сезонні працівники
Чисельність, тис. осіб
38,9
28,7
36,3
31,3
25,8
27,9
Частка в чисельності економічно активного населення, %
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
Показник

2010

2011

2012

4 649,2 4 704,9 4 651,6
21,1
21,4
21,1
253,2
1,1

281,2
1,3

257,9
1,2

363,3
1,6

189,5
0,9

137,9
0,6

1 466,8 908,9
6,7
4,1

736,8
3,3

31,1
0,1

20,2
0,1

44,7
0,2

* Джерело: складено за даними [9]

Як інструмент підвищення гнучкості праці правомірно розглядати поширення запозиченої праці, оскільки,
як показує світовий досвід, запозичена праця підвищує
ймовірність виходу із ситуації безробіття та переходу

до регулярної зайнятості. Однак, крім переваг, які формуються для підприємств-замовників (табл. 3), запозичена праця створює низку ризиків і загроз для найманого працівника (табл. 4).

Т а б л и ц я 3. Переваги запозиченої праці для підприємств-замовників*
Функції, делеговані
підприємством-замовником
агенції зайнятості

Продукт (послуга), одержуваний
підприємством-замовником

Зиски підприємства-замовника

Підбір персоналу

Увесь комплекс послуг з підбору персоналу

Скорочується час на пошук і заміну
кандидатів на вакансію

Розширення інформації про розподіл
робочих місць та продуктивність
на ринку праці

Додатковий канал пошуку працівників

Зниження витрат на пошук та підбір
персоналу

Укладання трудових відносин
(договорів, контрактів)

Договірні відносини з працівником,
установлювані виходячи з цілей і політики
підприємства

Скорочується час на узгодження інтересів
сторін, підвищується гнучкість
у регулюванні трудових відносин
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Закінчення табл. 3

Функції, делеговані
підприємством-замовником
агенції зайнятості

Продукт (послуга), одержуваний
підприємством-замовником
Організація професійного навчання
за узгодженим бюджетом та рівнем
результативності
Працівники, що відповідають вимогам робочого місця, посадової інструкції або очікуваним компетенціям

Навчання персоналу
Моніторинг відповідності
працівник–праця (робоче місце, посада)

Зиски підприємства-замовника
Можливість зниження витрат
Посилюється гнучкість відносин зайнятості
і зростає продуктивність праці

Заміна, переміщення, кар'єрне
просування працівників, робота
з кадровим резервом тощо

Можливість звільняти, переміщувати
(заміщувати), просувати працівників
з урахуванням виробничої необхідності

Підвищується продуктивність праці,
скорочуються витрати на звільнення
(переміщення), утримання працівників,
зростає мобільність працівників і гнучкість
відносин зайнятості

Термінова, незапланова і невизначена
за терміном заміна тимчасово
відсутнього працівника

Вирішення проблеми втрат через відсутність
працівників за поважними причинами

Нівелювання збільшення витрат
та зниження продуктивності праці

Пакет документів, що регулюють відносини з
працівниками і відповідають чинним
юридичним нормам, вирішення
конфліктних ситуацій
Ведення поточної бухгалтерської
Контроль над роботою бухгалтерії та
документації з нарахування заробітної плати,
бухгалтерською документацією
відрахувань до соціальних фондів,
за напрямами: заробітна плата,
сплати податків і т. ін.
відпустки, соціальні виплати, податки
Штат бухгалтерів, що не потребує
підвищення кваліфікації
Штат професійних кадровиків, що спеціалізуються на трудових відносинах та не потребуКонтроль над роботою фахівців з персоють постійного навчання, відстеження змін у
налу, за кадровою документацією
законодавстві; ведення поточного кадрового
обліку
Юридичний контроль над відносинами з
працівниками

Координація роботи кадрової служби і
бухгалтерії
Оптимізація витрат на управління
продуктивністю праці

Зниження витрат на врегулювання
відносин зайнятості, конфліктів і т. ін.
Виведення відносин із працівником з тіні

Економія витрат з бухгалтерської
діяльності

Економія витрат з кадрової діяльності

Економія витрат з кадрової
Поточний і періодичний контроль за кадровою та бухгалтерської діяльності, можливість
й бухгалтерською діяльністю
зосередитися на досягненні
основних цілей у бізнесі
Зниження ризиків та витрат, пов'язаних з
Умови контрактації трудових відносин
невпевненістю у продуктивності праці
у питаннях продуктивності праці
працівників первинного сегмента ринку
праці з безстроковими контрактами

* Джерело: складено за [3, с. 182–183; 8, с. 15–17]
Т а б л и ц я 4. Ризики та загрози, що виникають для найманого працівника в межах запозиченої праці*
Фактор ринку праці
Дефіцит і асиметричність інформації між
агенцією зайнятості та працівником, між
підприємством-замовником та працівником
Специфіка активів

Неоднорідність ринку (наявність сегментів)
Гнучкість ринку праці

Ризики

Загрози

Відсутність прозорості в умовах зайнятості

Невідповідність робочого місця
уявленням та бажанням працівника

Відсутність заінтересованості в інвестиціях з боку роботодавця – агенції зайнятості
та з боку працівника

Зниження вірогідності кар'єрного
просування, зниження рівня
стабільності відносин зайнятості,
зниження задоволеності працею

Зниження згуртованості трудових
колективів та профспілок; посилення
соціальної неоднорідності, диференціації
доходів та сегментації ринку праці
Скорочення стандартних трудових
договорів

Зниження рівня стабільності відносин
зайнятості; низька вірогідність участі
в прибутку; пасивність
Ослаблення позицій внутрішніх
працівників – інсайдерів

* Джерело: складено за [3, с. 185–186; 8, с. 18–19]

Неоднозначним залишається питання зайнятості в
неформальному секторі, що є свідченням дефіциту
можливостей на ринку праці формального сектора. З
одного боку, неформальна зайнятість дає змогу протистояти зниженню рівня життя та підвищенню безробіття, зокрема, у кризові періоди; з іншого боку, розширюються зони соціальної та правової незахищеності. Основними причинами поширення неформальної зайнятості в Україні є високе навантаження на фонд заробітної плати, дефіцит гідної роботи в офіційному секторі
економіки, порушення роботодавцем прав найманих
працівників, зміна трудової мотивації в сторону прагнення до самостійності в роботі, недосконалість норма-

тивно-правової бази з питань зайнятості та безробіття,
нерегульована трудова міграція.
Позитивною тенденцією в останні роки стало скорочення бідності за рахунок підвищення зарплати. Частка
працівників, які отримують заробітну плату нижче мінімальної, знизилася до 5,2 % у 2012 р. проти 14,6 % у
2003 р. При цьому залишаються незадовільними міжгалузеві, міжрегіональні та міжкваліфікаційні співвідношення в рівнях заробітної плати. Так, діапазон міжгалузевих співвідношень у рівнях заробітної плати протягом
останніх п'яти років становить близько 1 : 5; за регіональною ознакою – 1 : 2. Міжкваліфікаційні (міжпосадові)
співвідношення дуже контрастні. Частка заробітної пла-
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ти у структурі сукупних доходів домогосподарств становить менше 50 %. Заборгованість з виплати заробітної
плати кожного року зростає [9].
За визначенням фахівців, найбільш проблемними
питаннями у вітчизняній сфері оплати праці нині є низькі стандарти оплати праці (рівні зарплат), що не дають
можливості працівнику за рахунок трудових доходів
забезпечити належний рівень добробуту своєї родини;
відсутність пропорційного зв'язку рівня заробітної плати
з освітньо-кваліфікаційним рівнем і результатами роботи працівника; значний ступінь міжгалузевої та міжпрофесійної диференціації в оплаті праці; наявність заборгованості із заробітної плати; значна частка "тіньових"
заробітних плат, у т.ч. у формальному секторі зайнятості; недостатня впливовість інституту колективнодоговірного регулювання заробітної плати; низький рівень витрат на оплату праці у структурі операційних
витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг).
Система загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка досить успішно пройшла десятирічний етап становлення і розвитку та продемонструвала достатню стабільність під час фінансовоекономічної кризи, дає можливість за рахунок страхових
внесків посилити соціальний захист громадян у разі настання безробіття, тимчасової непрацездатності, нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також з досягненням похилого віку. Проте рівень
залучення зайнятого населення до системи соціального
страхування є низьким (внески сплачують менше 70 %
загальної чисельності зайнятого населення), потребує
вдосконалення адміністрування діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
з тим, аби посилити економічну обґрунтованість і соціальну справедливість здійснення виплат при настанні
страхових випадків, а також відповідно поліпшити соціальне забезпечення працюючих [6, с. 24].
Серед головних завдань подальшого розвитку соціально-трудової сфери нині визначено радикальне підвищення ролі гідної та продуктивної праці в соціальному розвитку [7, с. 112–113] шляхом збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг; передбачається усунення надмірних диспропорцій суспільного розподілу
доходів, скорочення бідності та формування прогресивної соціальної структури суспільства, зокрема через
суттєве вдосконалення функції державного нагляду і
контролю за дотриманням трудового законодавства,
недопущення виникнення заборгованості із заробітної
плати, виплат соціального характеру [7, с. 113].
Висновки. Адекватна сучасним перетворенням
система менеджменту соціально-трудової сфери по-
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винна формуватися з урахуванням передумов, закономірностей та імперативів її трансформації на основі
урівноваження відповідальності соціальних партнерів
за досягнення високих економічних результатів і поступальний розвиток підприємств, що сприятиме поліпшенню якості трудового життя і всебічному розвитку компетентності працівників.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Подальші наукові пошуки щодо трансформацій соціально-трудової сфери мають здійснюватись у
площині методологічного обґрунтування і розроблення
теоретико-прикладних сценаріїв сприяння створенню
нових та збереженню наявних високопродуктивних робочих місць на базі відновлення економічного зростання й активізації інноваційно-інвестиційних процесів у
вітчизняній економіці; удосконалення нормативноправових важелів регулювання соціально-трудових
відносин з урахуванням тенденцій поширення нестандартної та інноваційної зайнятості; поступового наближення стандартів оплати праці до європейського рівня;
забезпечення сприятливих умов праці, запобігання виникненню ризиків втрати здоров'я і працездатності на
місці роботи; забезпечення взаємозв'язку між розміром
винагороди за працю та результатами трудової діяльності; створення в суспільстві соціального середовища,
орієнтованого на досягнення стандартів якості трудового
життя населення, що відповідатимуть рівню країн ЄС.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ В УКРАИНЕ
Уточнены сущность и состав социально-трудовой сферы. Выделены предпосылки, закономерности и новые императивы развития социально-трудовой сферы в условиях становления постиндустриального общества. Определены масштабы распространения
нетрадиционных форм занятости в Украине. Систематизированы преимущества и недостатки использования заемного труда.
Ключевые слова: социально-трудовая сфера, нестандартная занятость, заемный труд.
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MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL AND LABOR SPHERES IN UKRAINE
The essence and structure of social and labor spheres are specified. The author determined the preconditions, patterns and new imperatives of
development of the social and labor sphere under conditions of post-industrial society formation. The prevalence of non-traditional forms of employment in Ukraine is determined. Advantages and disadvantages of using borrowed labor are systematized.
Keywords: social and labor sphere, nonstandard employment, borrowed labor.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ НІМЕЧЧИНИ
У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ
У статті досліджено сучасний стан ринку консалтингових послуг Німеччини. Проаналізовано структурну конфігурацію консалтингового ринку Німеччини за функціональною ознакою, за галузевою належністю клієнтів, а також за
географічною ознакою. Визначено основні перспективи розвитку німецького ринку консалтингових послуг у розрізі
загальноєвропейських тенденцій.
Ключові слова: консалтингова діяльність, консалтингова послуга, консалтингова фірма, ринок консалтингових
послуг.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства консалтинг є надзвичайно важливим
елементом ринкової інфраструктури розвинених країн
світу. Виникнувши на початку XX ст. управлінський
консалтинг нині перетворився в норму бізнесу та в
одну з найбільш ефективних і динамічних його форм,
де зайняті сотні тисяч фахівців. Ускладнення завдань,
розв'язуваних консультантами, і посилення конкуренції
на ринку консалтингу приводять до того, що все більше
суб'єктів прагнуть надавати відповідні послуги на базі
стандартів професійної діяльності, що існують у цій
галузі. Узагальнення досвіду консалтингу, аналіз тенденцій у його розвитку, дослідження специфіки надання
послуг управлінського консалтингу в європейських країнах є важливим як для розвитку самої сфери консалтингу й підготовки фахівців-консультантів, так і для всієї
сфери вітчизняного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем розвитку консалтингових послуг знайшли своє відображення в роботах українських та зарубіжних вчених, таких як: Е. Бейч, С. Бісвас, А. Блінова,
В. Верба, Л. Грейнер, В. Коростелєва, М. Кропивка,
М. Кубр, Ю. Лапигіна, К. Макхем, Р. Метцгер, В. Новицький, Т. Решетняк та ін. У своїх дослідженнях науковці
детально аналізують історичну ретроспективу, сутність
консалтингу, його основні риси, принципи та інші аспекти сучасного ринку консалтингових послуг.

Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Водночас слід зазначити, що проблема дослідження
європейського досвіду розвитку ринку консалтингових
послуг у літературі розроблена недостатньо і потребує
подальших досліджень.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є вивчення стану та особливостей розвитку ринку
консалтингових послуг Німеччини у розрізі загальноєвропейських тенденцій для можливої імплементації у
сферу вітчизняного бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно оцінку ролі консультування в економіці країни
визначають рівнем залучення консультантів до розв'язання проблем клієнтських компаній. Найчастіше рівень
розвитку консультування у країні визначається за такими показниками, як темпи зростання ринку консалтингових послуг, а також частка консалтингового сектору
економіки у ВВП країни.
Ключові показники консалтингового ринку Європи у
2010–2012 рр. представлені у табл. 1. Успіхи німецької
економіки значною мірою пов'язані з бурхливим розвитком консалтингових послуг у країні. Розподіл доходів
між різними видами послуг засвідчив зростання ринку
бізнес- та IT-консалтингу на 16,4 % у 2012 р. порівняно
з 2010 р. Загальні доходи галузі управлінського консалтингу в Європі у 2012 р. склали 92,5 млрд євро. У порівняні з 2011 р. вони збільшилися на 6,6 %.

Т а б л и ц я 1. Ключові показники консалтингового ринку Європи у 2010–2012 рр.*
Роки
2011

2010
Країна

Німеччина
Великобританія
Іспанія
Франція
Західна Європа
Північна Європа
Центральна та
Східна Європа

2012

Загальний
оборот,
млрд євро
25,8
18,8
9,6
7,7
12,5
7,2

Бізнес- та
ІТ-консалтинг,
млрд євро
17,7
9,5
1,8
6
7
4,3

Загальний
оборот,
млрд євро
27,9
19
9,9
8,8
11,6
6,8

Бізнес- та
ІТ-консалтинг,
млрд євро
19,4
8,1
1,7
2,6
7,5
4,4

Загальний
оборот,
млрд євро
29,6
20
9,9
8,6
13,8
7,7

Бізнес- та
ІТ-консалтинг,
млрд євро
20,6
13,6
1,7
7,4
10,8
6

2,1

1,6

2

1,3

2,9

2,2

* Джерело: складено автором на основі [1]

Як видно з табл. 1, Німеччина залишається найбільшим консалтинговим ринком Європи, за нею слідують Великобританія, Іспанія і Франція. Що стосується
рівня розвитку консалтингу за регіонами, Західна Європа знаходиться на першому місці, випереджаючи Північний та Центральний регіон за загальним оборотом та
обсягом ринку бізнес-консалтингових послуг.
Загалом Німецька консалтингова індустрія почала
свій розвиток у 1950-х роках. Німецькі консалтингові
компанії поділяються на чотири категорії.

Першою з них є урядова організація з прийняття
консультативних рішень. У Німеччині урядові рішення
щодо всіх громадських проектів мають бути оприлюднені для того, щоб до участі в торгах залучалися сторонні організації, які здійснюють прогноз і оцінку, а потім за результатами консультацій експертів у складі
державних відомств формуються відповідні рішення.
Такі організації можуть представити урядовим департаментам і новітні технології, і розвиток промисловості,
теоретичні знання з консалтингу, технологій і методів
© Ковальська К., 2014
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для поглибленого дослідження деяких важливих тем
для їх техніко-економічного обґрунтування, науководослідні відділи підприємств для сприяння передачі
результатів дослідження і т.ін. [2].
Друга категорія – консалтингова організація, яка також може здійснювати інвестиційні функції. Цей клас
компаній в основному зосереджується на асоціативному або технологічному секторі для надання консультацій бізнесу [2].
До третьої категорії належать університетські науково-дослідні відділи, які своєчасно й ефективно сприяють підприємництву, а саме – передачі технології [2].
Четверта категорія – класичні комерційні консалтингові організації. Такі компанії в основному функціонують
задля надання бізнес-послуг [2].
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Однією з основних характеристик ринку є структура
консалтингових послуг. Структура консалтингових послуг, за якою Європейська федерація асоціацій консультантів з економіки та управління (FEACO) формує інформаційну базу дослідження, суттєво відрізняється від
принципів групування функціональних напрямів управлінського консультування, яку використовують інші дослідницькі компанії та асоціації [3, с. 229]. Для усунення
цих протиріч у 2005 р. FEACO запропонував новий підхід
до сегментування ринку консалтингових послуг в Європі,
у результаті чого консалтингові послуги структуровано за
такими сегментами: бізнес-консалтинг, ІТ-консалтинг,
розвиток та інтеграція, аутсорсинг, інші послуги [4, с. 9–
10]. Структура ринку консалтингових послуг Німеччини
за сегментами наведена на рис. 1.

Рис. 1. Структура ринку консалтингових послуг Німеччини*
* Джерело: складено автором на основі [1]

Наразі у структурі послуг управлінського консалтингу Німеччини домінує бізнес-консалтинг, його частка
складає близько 54 %. За підсумками 2012 р. загальний
оборот від надання послуг бізнес-консалтингу склав
20600 млн євро, у той час, як оборот від ІТ-консалтингу
склав 4611 млн євро. Слід зазначити, що попит на
ІТ-консалтинг у європейських країнах за останнє десятиріччя значно скоротився. Причинами цього є те, що в
штабі багатьох компаній з'явилися кваліфіковані

ІТ-фахівці, які взяли на себе вирішення питань, пов'язаних з впровадженням інформаційних технологій власними силами. Однак зростання компаній змушує їх
впроваджувати все більш складні програмні комплекси,
які повинні органічного інтегруватися з уже існуючими
рішеннями. Тому попит на послуги в галузі системної
інтеграції не знижується [4, с. 10].
Розглянемо місткість ринку консалтингових послуг
за сегментами (рис. 2).

Рис. 2. Місткість ринку консалтингових послуг Німеччини за сегментами*
* Джерело: складено автором на основі [1]

На рис. 2 відображено переважання послуг у структурі бізнес-консалтингу зі стратегічного планування та
виробничого (операційного консалтингу). Загальний
оборот від надання консультацій у сфері стратегічного
планування склав 4 968 млн євро, операційного менеджменту – 4 849 млн євро, найменша частка припадає

на сегмент управління проектами і становить лише
12 % (1 904 млн євро) обсягу ринку бізнес-консалтингу.
Загальний огляд ринку консалтингових послуг засвідчив, що найбільш гострими питаннями, з якими підприємства планують звертатися до консультантів у
найближчі 12 місяців, є скорочення витрат (92 %), по-
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шук можливостей для зростання (89 %) і потреба у вдосконаленні технології (81 %) [5].
Ураховуючи загальноєвропейські тенденції ринку
управлінського консалтингу, варто зазначити, що найбільшим попитом консалтингові послуги користуються у

державному секторі, серед страхових компаній та банків, а також промислових підприємств. Детальніше
структура споживачів консалтингових послуг у Німеччині представлена у табл. 2.

Т а б л и ц я 2. Структура споживачів консалтингових послуг у Німеччині*
Сегмент
Промисловий сектор
Банки та страхові компанії
Державний сектор
Аерокосмічна та оборонна сфера
Телекомунікації
Оптова та роздрібна торгівля
Енергетика
Транспортний сектор
Медична допомога (включаючи біотехнології
та фармацевтичну галузь)
Інші
Усього

Надано консалтингових послуг, млн євро
9 966,25
7 169,75
2 796,50
–
2 409,75
1 249,50
2 261,00
1 487,50

Частка сегменту, %
33,5
24,1
9,4
–
8,1
4,2
7,6
5,0

981,75

3,3

1 428,00
29 750,00

4,8
100

* Джерело: складено автором на основі [1]

Дані табл. 2 засвідчили, що найбільшим попитом
консалтингові послуги користуються у промислового
сектору, у той час, як попит серед медичних організацій
є незначним.
Важливі галузі Німеччини, такі як ринок споживчих
товарів, хімічної промисловості та промислового виробництва значно збільшили свої інвестиції у 2011 р. Як
наслідок, темпи зростання даних галузей збільшилися
більше, ніж у 2 рази порівняно з попереднім роком. Усе
більшим попитом консалтингові послуги користуються
серед підприємств роздрібної та оптової торгівлі
(9,5 %), енергетичних і водних галузей (+8,4 %) та автомобільної промисловості (7,8 %). Спостерігається

зростання попиту на підтримку стратегічних питань. У
2012 р. швидке зростання попиту на продукти та послуги призвело до виникнення потреби у консультаціях з
наступних питань: корпоративні фінанси – 9,5 %, торгівля/маркетинг – 9 %, інновації – 8,6 %. Крім того, зріс
попит на консультації з управління людськими ресурсами. Компанії промислового сектору та державного
управління адаптуються до сучасних викликів ринку
праці і докладають зусиль у реформуванні своїх HR
стратегій, тренінгових програм та програм управління
талантами [1]. Загальні характеристики консалтингового ринку Німеччини наведені у табл. 3.

Т а б л и ц я 3. Загальні показники розвитку консалтингового ринку Німеччини у 2012 р.*
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Назва показника
Загальний оборот, млн. євро
Рівень зростання ринку відносно попереднього року, %
Ключові послуги, %:
– бізнес-консалтинг
– ІТ консалтинг
– розвиток та інтеграція
– аутсорсинг
– інші види послуг
Ключові сектори, %:
– промисловість
– банківський та страховий сектор
– державний сектор
Експорт консалтингових послуг, %
– у країни ЄС
– у країни, які не входять до складу ЄС
Кількість консультантів, осіб
Загальна чисельність штату консультаційних компаній, осіб

Значення показника
29 600
9,5
54
15,5
19,5
6,25
4,75
33,5
24,1
9,4
15,5
6,3
9,2
140 000
177 000

* Джерело: складено автором на основі [1]

Відповідно до звіту FEACO, лише одна з десяти
консалтингових компаній завершила рік зменшенням
загального обороту. Найвпливовішими вважаються
наступні сфери: можливі напрями розвитку компанії,
інноваційна діяльність, корпоративна стратегія і маркетингові стратегії. Деякі сфери діяльності мають особливий пріоритет для клієнтів: розвиток нових ринків, переведення центрів компетенцій в економічні регіони, що
розвиваються, продуктові та процесні інновації, про-

блеми з ліквідністю та альтернативні способи фінансування. За свідченням консультантів, переробна промисловість стане основним клієнтом у наступному звітному періоді. Передбачається, що темпи зростання в хімічній промисловості складуть 8,3 %, тоді як в автомобільній – 7,1 % за оцінками експертів [1].
Розглянемо найбільших гравців на ринку консалтингових послуг Німеччини (табл. 4).
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Т а б л и ц я 4. ТОП-25 консалтингових компаній в Німеччині у 2011–2012 рр.*
Компанія
McKinsey&Company, Inc. (Dusseldorf)
The Boston Consulting Group (Munchen/Dusseldorf)
Roland Berger Strategy Consultants (Munchen)
KPMG (Berlin)
PricewaterhouseCoopers (Frankfurt am Main)
Accenture (Kronberg)
Oliver Wyman Group (Munchen)
Deloitte Consulting (Dusseldorf)
Booz & Company (Dusseldorf)
Bain & Company Germany, Inc.(Munchen)
A.T. Kearney (Dusseldorf)
Ernst & Young (Stuttgart)
CapgeminiConsulting (Munchen)
IBM Global Business Services (Ehningen)
BearingPoint GmbH (Frankfurt am Main)
Towers Watson GmbH (Frankfurt am Main)
zeb/rolfes.schierenbeck.associates(Munster)
Mercer Deutschland (Frankfurt am Main)
Simon-Kucher& Partners (Bonn)
Management Engineers GmbH & Co. (Dusseldorf)
Horvith AG (Horvith & Partners Gruppe), (Stuttgart)
d-fine GmbH (Frankfurt am Main)
Q_Perior (Munchen)
Kienbaum Management Consultants (Gummersbach)
KPS (Unterfuhring)

Оборот за роками,
млн євро
2012
>600,0
490,0
445,0
403,0
315,2
296,0
280,0
275,0
262,0
256,0
252,0
248,3
242,5
235,0
225,0
120,0
110,7
89,0
80,0
74,2
73,8
68,1
63,0
61,0
60,3

2011
>600,0
490,0
420,0
320,0
284,0
259,0
265,0
258,0
256,0
242,0
245,0
222,6
240,5
220,0
218,0
110,0
99,9
83,5
76,7
74,2
61,5
56,6
49,0
57,5
50,0

Кількість
співробітників
за роками
2012
2011
2 300
2 300
1 880
1 730
1 250
1 210
2 150
1 850
1 468
1 414
825
760
730
700
1 406
1 260
600
575
600
550
648
628
1 384
1 125
845
840
1 200
1 200
1 180
1 227
825
800
654
618
600
620
360
333
133
133
275
262
375
322
334
309
235
235
147
111

Загальний оборот за роками,
млн євро (компаній з головним офісом у ФРН)
2012
2011

765,0

700,0

143,0

130,0

145,0
84,8
99,0
78,1
82,0
66,8
61,9

121,0
84,8
85,0
65,7
68,0
63,0
50,1

* Джерело: складено автором на основі [6]

Шість консультаційних компаній Дюссельдорфу отримали річний дохід у розмірі більше як 1,71 млрд євро. За
Дюссельдорфом слідує Мюнхен з доходом приблизно в
1,53 млрд євро, далі – Франкфурт (820 млн євро) і Берлін
(400 млн євро) [7].
Дві компанії Дюссельдорфу зайняли лідируючі позиції у Топ-5 німецьких консалтингових компаній:
McKinsey&Company, Inc. з річним оборотом понад
600 млн євро і кількістю співробітників у 2 300 осіб на
території ФРН. Трохи відстає BostonConsultingGroup
(річний оборот 490 млн євро, 1 880 співробітників) [7].
У порівнянні з іншими містами Німеччини, Дюссельдорф характеризується найвищим відсотком працівників у консалтинговому секторі. Загалом 8 274 консультаційних працівників (тобто 2,2 % осіб, які мають обов'язкове державне страхування) працюють у консалтинговому секторі. Шість компаній Дюссельдорфу, які потрапили до рейтингу ТОП-25, є головними роботодавцями на національному рівні [7].
Усього в Німеччині близько 14 тис. середніх і великих консалтингових фірм. За даними об'єднання німецьких бізнес-консультантів (Федеральний союз німецьких консультантів з управління, BDU), уже на старті
своєї кар'єри молодий спеціаліст отримує від 38 до
55 тис. євро на рік. Після двох років роботи можна розраховувати на 78 тис. євро на рік. Величина заробітку
залежить від розміру компанії, а також від кваліфікації
працівника [8].
Німецькі фірми, що спеціалізуються на класичному
управлінському консалтингу, одержують все більш технічно складні замовлення. Клієнти вимагають від консультантів, щоб вони не обмежувалися пошуком недоліків у
роботі фірм, а й пропонували свій "рецепт" вирішення
проблеми. Нерідкою стала умова активного співробітництва консультанта з правлінням фірми-замовника з метою спільного вироблення нової виробничої концепції.
Висновки. Загалом можна зробити висновок, що
дослідження тенденцій розвитку європейського ринку

консалтингових послуг допомагає визначити основні
стратегії його розвитку в останні десятиріччя. Глобалізаційні та транснаціоналізаційні процеси впливають на
всі глобальні ринки світу, не виключенням став і європейський ринок консалтингових послуг, у результаті
чого він трансформувався із чіткою тенденцію до концентрації консалтингових потужностей у конкретних
країнах-лідерах ринку. Відповідно до проведеного дослідження, останнім часом ринок консалтингових послуг є одним із найбільш динамічних. Німеччина залишається найбільшим виробником консалтингових послуг на європейському ринку. Причому у структурі консультаційних послуг переважає бізнес-консалтинг, а
основним їхнім споживачем є промисловий сектор.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Виявлена структура й особливості європейського ринку консалтингових послуг дає змогу робити подальші висновки про його потенціал, а також про можливі стратегічні рішення всіх його учасників. У свою чергу, можна стверджувати, що структура попиту на консалтингові послуги виступає індикатором рівня розвитку
економіки країни. Перспективи подальших досліджень
можуть бути спрямовані на визначення конкретних кількісних та якісних параметрів, які пов'язують розвиток
консалтингового ринку з економічним розвитком країни.
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В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
В статье исследовано современное состояние рынка консалтинговых услуг Германии. Проанализирована структурная конфигурация консалтингового рынка Германии по функциональному признаку, по отраслевой принадлежности клиентов, а также по географическому признаку. Определены основные перспективы развития немецкого рынка консалтинговых услуг в разрезе общеевропейских тенденций.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
У статті розкрито та узагальнено досвід фінансового підтримки інноваційному розвитку країн, які зайняли високі позиції у світовому економічному просторі та демонструють активну динаміку інноваційного зростання. Розглянуто фінансові важелі прямої та непрямої дії, які найчастіше використовуються у практиці державного регулювання
інноваційної діяльності досліджуваних країн.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, фінансове забезпечення, національна інноваційна
система, державна інноваційна політика.

Постановка проблеми. Пошук шляхів стабілізації
та прискорення соціально-економічного розвитку України посилює увагу до вивчення та узагальнення світового досвіду використання джерел економічного зростання. В умовах постіндустріального суспільства досягнення бажаних результатів значною мірою залежить від
системного, комплексного підходу до здійснення інноваційної діяльності. Це дає змогу отримувати максимальний синергетичний ефект від її функціонування і повною мірою реалізувати сучасне призначення інновацій
як ключового фактора економічного розвитку. Фінансова підсистема є невід'ємною складовою національної
інноваційної системи держави. Урахування світового
досвіду фінансової підтримки інноваційної діяльності у
вітчизняній практиці управління сприятиме досягненню
цілей соціально-економічного розвитку країни, реалізації та примноженню її конкурентних переваг, поступовому поновленню втрачених позицій у світовому інноваційному просторі.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання фінансового забезпечення інноваційного розвитку в різних аспектах розглядається в працях вітчизняних та іноземних учених, зокрема Л. Антонюка, М. Гамана, В. Геєця,
Н. Іванової, Н. Казакової, Б. Кваснюка, Б. Лундвалла,
Р. Нельсона, А. Поручника, В. Савчука, В. Семиноженка, Л. Федулової, К. Фрімена та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Водночас у межах загальної проблематики питання
узагальнення досвіду фінансової підтримки інноваційної діяльності різних країн, особливо тих, які продемон-

стрували значні досягнення в інноваційному, економічному розвитку, розглянуто недостатньою мірою. Особливого значення набуває зосередження уваги на дослідженні успішної світової практики у контексті розробки
системи заходів державної науково-технічної та інноваційної політики, спрямованих на забезпечення реального переведення України на інноваційну модель економічного розвитку.
Формулювання завдань та цілей статті. У статті
поставлено за мету вивчення та узагальнення світового
досвіду фінансової підтримки інноваційного розвитку
для визначення напрямів удосконалення фінансової
підсистеми національної інноваційної системи України в
межах державної інноваційної політики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове забезпечення є невід'ємною умовою інноваційного розвитку і представляє собою складну, багатофункціональну, інтегровану складову національної інноваційної системи. Воно включає бюджетне та позабюджетне фінансування, а також організаційно-правові механізми ресурсного забезпечення всіх стадій інноваційного циклу, сприяє реалізації інноваційного ланцюга, розвитку інноваційного бізнесу на основі взаємозв'язків
усередині фінансової підсистеми та з елементами інших підсистем національної інноваційної системи. Фінансування займає ключове місце у підтриманні розширеного відтворення мотивації до проведення досліджень і розробок (ДіР), комерціалізації їх результатів,
розвитку інноваційного підприємництва з метою заповнення відсутніх чи недостатніх компетенцій для отри© Корнілова І., 2014
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мання конкурентних переваг на ринку. На ефективність
реалізації функцій фінансової підсистеми національної
інноваційної системи впливає рівень розвитку ринкових
механізмів саморегуляції, а також змістовне наповнення
державної науково-технічної, інноваційної політики країни та реалії її виконання. Причому результативність
державного впливу спирається на наявні можливості, які
визначаються сукупністю політико-правових, економічних, техніко-технологічних, соціальних чинників в країні.
Аналіз вітчизняних реалій вказує на суттєве відставання України від провідних країн світу за показниками
розвитку фінансової підсистеми інноваційної діяльності.
Про це, зокрема, свідчать значення рівня наукоємності
ВВП. У середньому для країн Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) цей показник складає близько 2,3 %, для ЄС 27 – 1,91 %. Деякі країни
значно перевищують цей рівень. Так, для Ізраїлю він
становить 4,4 %, для Фінляндії – 3,88 %, для Японії,
Швеції – близько 3,5 %, для Німеччини – 2,82 %, для
США – 2,79 %. Причому, в країнах "інноваційної тріади"
відмічається нарощування капіталовкладень у сферу
ДіР. Так, у США впродовж останніх десяти років вони
зросли на 46 %, в Японії – на 27 %, у країнах ЄС 27 – на
18 %. Водночас в Україні у 2013 р. рівень наукоємності
ВВП становив лише 0,77 %, що майже вдвічі нижче за
показник 2003 р. (1,35 % від ВВП) [1; 2] Показовим щодо глибини проблем фінансового забезпечення є відставання України за рівнем витрат на ДіР на душу населення. Так, у країнах ОЕСР він становить близько
700 дол. США, а у США, Японії, Ізраїлі, Фінляндії – близько 1,1 тис. дол. США. В Україні відповідні витрати не
перевищують 30 дол. США на особу, тобто розрив за
даним показником фінансування становить не менше
20 разів. За державними витратами на ДіР (близько
13 дол. США на особу) відставання становить більше
ніж 60 разів [3; 4].
Надзвичайно негативну роль щодо фінансових можливостей інноваційного розвитку відіграє низький рівень витрат на одного дослідника. В Україні він становить 13,5 тис. дол. США. Для порівняння: у США – близько 290 тис. дол. США, у Німеччині – близько 280 тис.
дол. США, у Швеції – близько 270 тис. дол. США, тобто
у 20 разів більше [4; 5]. Причому вартість обладнання
для проведення ДІР у розрахунку на одного дослідника
в Україні складає близько 1,8 % від загальної вартості
витрат на проведення наукових та науково-технічних
робіт і становить менше 250 дол. США, що є свідченням збереження залишкового принципу фінансування
ДіР. Таким чином, фінансове забезпечення інноваційного розвитку в Україні показує свою неефективність,
що гальмує інноваційний розвиток у країні, посилює
тенденції руйнування її науково-технічного потенціалу,
створює підстави для поступової втрати можливостей
інноваційного зростання, входження на рівних на світовий ринок наукоємної продукції за рахунок реалізації
наявних і прихованих конкурентних переваг.
Світова практика демонструє багато аргументів стосовно необхідності зростання уваги до побудови розвиненої, інтегрованої системи фінансового забезпечення
інноваційної діяльності. Звісно, що кожна з країн має
свої особливості побудови фінансової підсистеми національної інноваційної системи, ураховуючи національну специфіку, але їх досвід використання загальних
закономірностей фінансової підтримки інноваційної
діяльності може бути корисним при розробці вітчизняної фінансової політики у сфері інноваційної діяльності.
Значні напрацювання у формуванні ефективної системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності
демонструє США – безперечний лідер світової економі-
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ки, який створив потужний науково-технічний, інноваційний потенціал і показує високі результати його практичного використання. Традиційно на ДіР у США виділяються колосальні кошти – 465 млрд дол. США, що
складає близько 31 % світових витрат на ДіР [6]. Основним суб'єктом фінансування в країні виступає бізнессектор, на який припадає 65 % видатків на ДіР. Цікаво,
що обсяг щорічних інвестицій корпоративного сектора в
інтелектуальні активи (ДіР, права інтелектуальної власності, підготовку персоналу тощо) майже не поступається обсягу капіталовкладень компаній в основні засоби і становить близько 12 % ВВП [7]. Звісно, високий
ступінь участі приватного бізнесу у фінансуванні інноваційних процесів спирається не лише на потужні внутрішні економічні стимули, обумовлені розвиненою ринковою самоорганізацією, але й на дієву державну підтримку. У США використовується значний перелік механізмів державної участі у фінансуванні інноваційної
діяльності. Арсенал інструментів державного стимулювання інновацій має як прямі, так і непрямі важелі, які
застосовуються в залежності від поставлених цілей, напрямів, об'єктів, сфери досліджень та інших умов. Так,
федеральний уряд США бере на себе основну відповідальність щодо забезпечення фундаментальних досліджень, на які спрямовується близько третини (692 млрд
дол. США) загальної суми капіталізації федеральних
активів у сфері ДіР (1,4 трлн дол. США), створеної завдяки державним асигнуванням. За рахунок федерального бюджету здійснюється 59 % від загального обсягу
фінансування фундаментальної науки, при цьому частка
коштів приватного сектору становить лише 4 % [8].
Сучасному етапу державного регулювання інноваційної сфери США, орієнтованому на посилення державно-приватного партнерства, притаманне поступове
збільшення значення програмно-цільового фінансування інноваційної діяльності. Державні науково-технічні
програми активно використовуються для сприяння інноваційному розвитку економіки країни у контексті визначених науково-технічних та інноваційних пріоритетів.
Високу результативність демонструють: програма ННФ
США щодо проведення спільних науково-дослідних
заходів фірмами, державними НДІ та університетами;
програма "Ініціатива інноваційного партнерства США",
націлена на мобілізацію всіх ресурсів промисловості
США, академічної спільноти, федеральних, штатних і
місцевих органів влади для узгодження різних взаємодоповнюючих цілей у сфері інноваційного розвитку;
Програми інноваційних досліджень малого бізнесу
(SBIR), передавання технологій малого бізнесу (STTR),
основним завданням яких є фінансова підтримка інноваційних процесів у дослідних неприбуткових організаціях, підтримка малих інноваційних фірм. Зокрема,
SBIR досягла значення у 2 млрд дол. США на рік прибутку і включає в себе одинадцять федеральних
агентств, які відраховують до бюджету SBIR на наукові
дослідження 2,5 % свого бюджету. Програма реалізується у декілька етапів. На першому етапі – пошуку
ідей – надаються гранти (до 100 тис. дол. США.) на
проведення ДіР для встановлення перспективності наукових ідей. На другому етапі – створення науковотехнічних розробок – також передбачено надання грантів, причому їх сума збільшується – до 750 тис. дол.
США. На третьому етапі – виходу на ринок – розробники мають вже самостійно шукати інвесторів для комерціалізації своїх інтелектуальних продуктів [9]. Таким
чином, держава фінансово підтримує дослідників на
перших, найбільш ризикованих етапах інноваційного
циклу. Приватні інвестори, як правило, залучаються
вже при встановленні достатнього рівня комерційної
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успішності науково-технічної розробки. Отже, формується успішне приватно-державне партнерство, спрямоване на досягнення цілей усіх його учасників.
Програмно-цільове фінансування реалізується і через державні закупівлі, які забезпечують вигідні умови
підрядникам (університетам, підприємствам, неприбутковим корпораціям тощо) при проведенні ДіР, освоєнні
нових видів продукції і технологій. Так, підрядники, виконавці програм мають право списати на загальну суму
державного замовлення витрати: на власні науководослідні розробки, що включені до загальної вартості
державного цивільного та військового контракту (10–
12 %); виробництва й професійної перепідготовки науково-технічного та виробничого персоналу і фахівців на
іноземних фірмах, у науково-дослідних центрах або університетах у зв'язку з виконанням державних інноваційних програм; придбання необхідних факторів виробництва за кордоном, якщо вони за своїм рівнем перевищують
відповідні зразки США. Контрактами передбачається
можливість безоплатного використання державного
промислового обладнання, наукових лабораторій, експериментальних стендів, а також отримання позик і авансів під замовлення, пільг на купівлю товарів на приватному ринку, безоплатної оренди державної земельної
власності тощо. У випадку реалізації стратегічно важливих наукоємних проектів використовується механізм фінансування у вигляді формування паритетно-партнерського спеціального венчурного фонду за рахунок рівних за
сумою коштів бюджету і різних фінансових інститутів.
Серед непрямих механізмів стимулювання ДіР особливої уваги заслуговують податкові важелі, насамперед
податкові знижки на інноваційні витрати, безпосередньо
пов'язані з основною діяльністю компанії (заробітна плата дослідників, орендна плата за устаткування для здійснення науково-дослідних проектів, витрати на дослідження, що виконуються в університетах за контрактами
з промисловими фірмами); податкові кредити на кошти,
вкладені в інноваційну діяльність, дають змогу повернути
з уже сплаченого податку суму до 20 % приросту витрат
на ДіР у поточному році; існує можливість списувати поточні витрати на власні ДіР та виключати їх із суми річного оподатковуваного прибутку корпорацій, проводити
прискорену амортизацію основного капіталу.
Усі фінансові інструменти стимулювання глибоко інтегровані між собою та з іншими важелями науковотехнічної та інноваційної діяльності в США, що дозволяє говорити по системність використання і синергізм
дії різних механізмів розвитку в межах національної
інноваційної системи країни.
Суттєві досягнення у формуванні ефективної системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку
демонструють країни ЄС, на які припадає 24 % світових
витрат на ДІР – близько 270 млрд дол. США [6; 7]. Інтеграційні процеси в інноваційній сфері, закріплені в програмних документах, зокрема, у 7-й рамковій програмі
досліджень ЄС на 2007–2013 рр., формують загальне
обличчя європейської інноваційної системи. Проте нерівномірність науково-технічного й економічного розвитку, особливості кожної з країн накладають свій відбиток на формування специфічних рис їх власних інноваційних систем. Особливої уваги заслуговує досвід інноваційного розвитку, його фінансової підтримки провідних країн європейського інноваційного співтовариства.
Одним з генераторів інноваційного розвитку ЄС виступає Німеччина, яка побудувала потужну національну
інноваційну систему. Так, близько 40 % новоствореної в
країні вартості припадає на інноваційно-активні галузі
економіки, 58,7 % підприємств впроваджують продуктові й технологічні інновації, Німеччина є одним з найбі-

льших експортерів високотехнологічної продукції, займаючи на світовому ринку третє місце. Її частка на
світових ринках аерокосмічної, інструментальної, фармацевтичної продукції становить 14 %, а сумарний оборот від торгівлі високотехнологічною продукцією складає близько 16 млрд дол. США [10; 11]. Німеччина є
четвертою за показниками інновацій та загальним індексом Глобальної конкурентоспроможності, п'ятою за
кількістю патентів, восьмою за валовими витратами на
ДіР, причому планує до 2020 р. довести цей показник
до 3350 млрд дол. США [12; 13; 14; 15].
У межах інноваційної політики Німеччини розроблена система заходів фінансової підтримки інноваційної
діяльності. Одним з ключових принципів їх реалізації є
чітка підпорядкованість встановленим цілям у межах
комплексної Національної Стратегії Високих Технологій
(СВТ), яка діє до 2020 р. і об'єднує стратегії для 17-ти
"майбутніх сфер" для якнайшвидшого впровадження в
життя нових технологій. Для реалізації положень СВТ
державне фінансування використовується у напрямах
підтримки кластерних проектів, академічної, університетської науки, "головних інновацій" [16; 17; 18]. Так, за
результатами конкурсу "Кращі кластери Німеччини:
більше інновацій, більше зростання, більше зайнятості"
15 кращих кластерів одержують бюджетне фінансування на строк до 5 років із загальним обсягом у 600 млн
євро. У відповідності з "Пактом підтримки досліджень і
інновацій" для підвищення міжнародної конкурентоспроможності німецьких науково-технічних розробок за
рахунок наявного потенціалу використовується практика збільшення на 3 % понад поточного фінансування
найбільших академічних науково-дослідних установ. За
умовами конкурсу "Перспективні стратегії розвитку університетської науки" передбачається додаткове щорічне бюджетне фінансування в обсязі 21 млн євро десяти
кращих вищих навчальних закладів з розвиненою системою наукових досліджень. Підтримка "головних інновацій" – цільових інноваційних проектів здійснюється за
тими напрямками стратегічних досліджень, де вже зараз є серйозні наукові напрацювання і застосування
яких у ключових галузях німецької економіки може дати
швидку практичну віддачу, а саме, прискорити їхнє зростання, посилити позиції на існуючих та допомогти
більш ефективно освоїти нові ринки. Нині в Німеччині
реалізуються шість "головних інновацій": електроніка (у
межах програми "НаноФаб") з державною підтримкою у
323 млн євро); автомобілебудування (програма "НаноМобіль" ) з обсягом бюджетних асигнувань – 37 млн євро;
оптична промисловість (програма "НаноЛюкс") з державною участю у фінансуванні програми в обсязі 156 млн
євро; медицина й біотехнології (програма "НаноФорлайф") з державною підтримкою близько 24 млн євро;
хімія (програма "Наномікрохім") з обсягом державного
фінансування у 31 млн євро; енергетика – за фінансовою участю уряду у ДіР в обсязі 20 млн євро.
У системі фінансового забезпечення активно використовуються гранти, які виділяє Міністерство освіти,
науки, досліджень і технології на спільні проекти малих,
середніх, великих підприємств і громадських дослідницьких організацій за результатами тематичних тендерів, фінансуючи до 50 % витрат на їх здійснення. Цілком ймовірно при інноваційному фінансуванні малого і
середнього бізнесу отримати низьковідсоткову позику,
рефінансування боргів приватним банкам або венчурного фінансування (зокрема у межах програм "Венчурний капітал для малих технологічних фірм", "Рефінансування") від державних банків, причому управління
виділеними коштами здійснює "Projekttrager" – неурядова організація.
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Однією з особливостей системи фінансування у Німеччині є максимальне використання можливостей євроінтеграції. Вона одночасно виступає і як основний
донор загальноєвропейських програм, і як її головний
учасник (80 % усіх проектів здійснюється за участю Німеччини), широко використовуючи надані можливості
доступу до творчих лабораторій інших країн та повернення більшої частини внеску Німеччини у загальноєвропейський бюджет через систему грантів. Запорукою
ефективності фінансових механізмів інноваційного розвитку Німеччини також слід вважати відкритий, міжгалузевий і міждисциплінарний характер фінансування,
безпосередню взаємодію федерального та регіонального рівня управління, зокрема поєднання прямого стимулювання прискореного відновлення виробництва і
цільового фінансування за рахунок федерального уряду та земельних бюджетів найважливіших інноваційних
проектів загальнодержавного значення; передбачається скорочення прямого впливу державних управлінських структур та створення сприятливих законодавчих й
економічних умов для розвитку конкуренції у сфері ДіР
(у т.ч. через систему податкових пільг).
Усвідомлення необхідності системного інноваційного розвитку для реалізації соціально-економічних цілей
дало змогу в багатьох європейських країнах досягти
значних результатів економічного зростання. Переконливим є досвід Фінляндії – представника північноєвропейської "соціал-демократичної" інноваційної моделі
розвитку, яка визнана однією з найефективніших у світі.
Так, Фінляндія займає шосте місце у рейтингу Глобального інноваційного індексу 2013 р. (GII), причому перше
місце за сукупним показником "людський капітал та
дослідження", друге місце – за кількістю дослідників на
1 млн населення та валовими витратами на дослідження і розробки у % до ВВП [13]. За рейтингом Глобальної
конкурентоспроможності 2013–2014 рр. Фінляндія посідає третє місце, зокрема за показником інновацій –
очолює загальносвітовий список країн [12].
Успіх інноваційної діяльності в країні значною мірою
обумовлений підвищеною увагою уряду до формування
фінансової підтримки сфери ДіР, посиленням її перехресних зв'язків з іншими структурними елементами
національної інноваційної системи, розвиненим інституційним забезпеченням державного стимулювання
інноваційного розвитку. Державні фінансові установи
Фінляндії відрізняються розмежуванням функцій за певними напрямами стимулювання інноваційної діяльності, у сукупності забезпечуючи комплексний характер
державної підтримки. Так, функцію посередника між
програмами фінансування Європейського Союзу і фінськими малими та середніми підприємствами виконує
Фінвера – державна спеціалізована фінансова компанія
й офіційне агентство кредитування експорту Фінляндії.
Крім того, Фінвера здійснює залучення інвестицій фондів ризикового капіталу, фінансування бізнесу у вигляді
кредитів, гарантійних зобов'язань і гарантій експортного
кредиту. Ця компанія може і сама вкладати кошти безпосередньо в акції конкретних компаній [19]. На поліпшення умов діяльності підприємств за допомогою інвестування засобів у фонди венчурного капіталу спрямована діяльність державної компанії Фінніш Індастрі Інвестмент (ФІІ). ФІІ інвестує в акціонерний капітал цільових компаній з довгостроковим ризиком серед обраних
регіональними фондами з різних регіонів та співробітничає з іншими інвесторами у спільному прямому інвестуванні перспективного бізнесу. Підтримка винахідницької діяльності, її комерціалізації відбувається силами
Фонду фінських винаходів. Фінансова складова діяльності фонду реалізується за напрямками: покриття по-
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чаткових витрат на розробку винаходу (без відшкодування) у сумі до 8 тис. дол. США; оплата витрат на патентування, розробку, ринкове просування продукту з
умовним безвідсотковим відшкодуванням допомоги в
залежності від результатів комерціалізації; надання
невеликих грантів на розробку винаходу (без відшкодування); надання позик винахідникам, підприємствам на
початкових стадіях комерціалізації винаходу (від
1,5 тис. до 100 тис. євро) [19].
Центральне місце в інституціональній структурі
державного фінансового забезпечення інноваційного
розвитку займають дві установи: Міністерство праці та
економіки і Міністерство освіти Фінляндії, на які припадає близько 82 % коштів, передбачених у бюджеті країни на науку (у 2013 р. – 1,9 млрд євро). Саме з них
здійснюється фінансування вузівської науки – основного центру фундаментальних і частини прикладних досліджень країни – через підпорядковану Міністерству
освіти Академію Фінляндії. Іншим розпорядником фінансових ресурсів є фонд "Sitra" – своєрідний венчурний фонд, який під егідою Парламенту країни працює з
молодими інноваційними компаніями. Фонд інвестує в
них кошти – від 100 тис. до 15 млн євро – в обмін на
акції (звичайно 30–40 % загальної суми) на три–п'ять
років з наступним продажем цих акцій іншим інвесторам [20; 21]. В якості початкового інвестора, призначеного зміцнювати співробітництво університетів і компаній з метою створення нових продуктів, виступає Національне фондове агентство з технологій та інновацій
"Tekes". Агентство є підзвітним Міністерству праці та
економіки Фінляндії й розподіляє більшу частину бюджетних коштів, які виділяються на прикладні дослідження. В арсеналі "Tekes" є різні фінансові інструменти підтримки: від надання коштів на реалізацію заявленого інститутами проекту (третина необхідної суми) у
кооперації з компаніями-партнерами до виділення грантів, інвестиційних кредитів, призначених для ДіР та
створення стартапів. Таким чином, у Фінляндії створено
міцну систему інноваційного розвитку, яка базується на
скоординованій діяльності бізнесових кіл та урядового
сектору, ефективному співробітництві науково-дослідних інститутів і фінансуючих організацій.
Приклади створення потужних механізмів інноваційного зростання під впливом вимог часу демонструє
Японія. У країні накопичений переконливий досвід побудови національної інноваційної системи "з нуля". Не
дивлячись на існуючі труднощі сучасного етапу розвитку, Японія залишається одним з визнаних лідерів світової економіки, у тому числі у сфері інновацій. Так, Японія займає перше місце серед країн G-8 за валовими
внутрішніми витратами на ДіР. Займаючи дев'яте місце
у загальному рейтингу Глобальної конкурентоспроможності, за сукупним показником інновацій вона – п'ята.
При певному послабленні позицій у сукупному рейтингу
Глобального інноваційного індексу (22 місце), тим не
менш, Японія зберігає сильні позиції за низкою його
складових. Вона посідає другу позицію за часткою витрат приватного бізнесу на ДіР; є третьою – за кількістю
патентів; четвертою – за обсягом здійснених приватним
бізнесом ДіР у % від ВВП; п'ятою – за валовими витратами на ДіР у % від ВВП та обсягом виплачених ліцензійних платежів; дев'ятою – за кількістю дослідників на
1 млн населення країни [13]. Частка Японії у глобальних витратах на ДіР та на світовому ринку високотехнологічної продукції становить 10 % [6].
Одна з ключових ознак фінансової системи інноваційної діяльності Японії (на відміну від інших країн "інноваційної тріади") – це абсолютне домінування приватних ресурсів у загальній структурі фінансування, при-

~ 34 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

чому за останнє десятиріччя їх частка збільшилася
майже на 10 %. Нині вона становить 80,7 %, що визначає структуру інноваційної діяльності в країні. Співвідношення між фундаментальними, прикладними дослідженнями та розробками в Японії за даними 2012 р.
складає: 13 : 25 : 62. Такий розподіл не може не вплинути на галузеву структуру наукоємної продукції країни,
на рівень її новизни та стратегічній потенціал конкурентоспроможності країни. Фінансування інноваційної діяльності бізнес-сектором здійснюється насамперед у
межах внутрішньокорпоративних підрозділів (тимчасових проектних груп, внутрішніх венчурів) та у мережах
багатоярусних субпідрядів і вертикально-горизонтальних підприємницьких груп "кейрецу", об'єднуючих фірми
різного розміру на основі фінансово-кредитних, акціонерних і функціонально-виробничих зв'язків у тимчасові
спільні інноваційні підприємства або дослідницькі асоціації. Проте слабкою рисою існуючої системи є недостатнє використання можливостей венчурного фінансування, за обсягами якого Японія займає одне з останніх
місць серед економічно розвинених країн. У деяких високотехнологічних галузях Японії (біотехнології, ІКТ)
рівень венчурного фінансування у 2 рази менше середнього по ОЕСР. Це не може не визначати динаміку
утворення стартапів, їх частка у загальній кількості
фірм – 4 %, що у 2,5 разів менше, ніж у ЄС та в 3 рази
менше, ніж у США [22].
Державні асигнування, частка яких у загальній структурі фінансових коштів становить 19–20 %, спрямовуються університетам та державним науковим установам, насамперед для виправлення ситуації з тривалою
недооцінкою фундаментальних досліджень, соціальних
інновацій. Так, держава управляє розвитком понад
20 національних університетів, науково-дослідних інститутів та великої кількості ліцензійних центрів, спрямовуючи їх на здійснення найважливіших фундаментальних досліджень у сфері океанографії, ядерного синтезу, космічного простору. Пряма державна фінансова
підтримка бізнесу має частковий характер і використовується для стимулювання інвестицій у перспективні
інноваційні проекти. Переважний розвиток мають непрямі форми державного фінансування інноваційного
підприємництва, які відрізняються гнучкістю застосування. Особливий інтерес викликає сформована урядом практика спрямування коштів кредитно-фінансових
установ країни у пріоритетні галузі економіки за допомогою розподілу кредитно-фінансових ресурсів, перекредитування; застосування стратегії заниженого рівня
відсоткових ставок, створення погоджувальних рад
"банк – уряд – суб'єкт економіки", які координують кредитування за спеціально виділеними кредитними лініями. Держава сприяє підприємствам у придбанні передової іноземної технології, здійснює страхування експорту високотехнологічної продукції на фоні високих
імпортних митних тарифів, протекціоністських заходів
на ринках наукоємної продукції. У посткризовий період
відбуваються позитивні зміни у розвитку податкового
законодавства. Так, у ньому передбачається: звільнення від сплати податку на нерозподілений прибуток (резервний фонд) малих, середніх сімейних фірм (з капіталом не більше 100 млн йен); протягом двох років
пільговий режим оподаткування прибутку бізнес-ангелів
(від акціонерного капіталу, вкладеного у кваліфіковані
наукоємні фірми з венчурним капіталом); зниження податку на фінансові трансакції та операції з цінними паперами корпорацій, які інвестують у ДіР; застосування
податкового кредиту для корпорацій, здійснюючих витрати на науку; часткове звільнення експортерів від
сплати податків тощо.

Усі заходи держави з фінансової підтримки інноваційного розвитку Японії підпорядковані базовому науково-технологічному плану країни на 2006–2016 рр. і мають
комплексний, системний характер, що значною мірою
дає змогу досягти певних успіхів у подоланні наявних
недоліків, мобілізації та примноженні інноваційних факторів економічного зростання у складному конкурентному міжнародному середовищі, причому не тільки країн
"інноваційної тріади", але й нового регіонального інноваційного центру у Східній та Південно-Східній Азії.
Серед країн, що демонструють вражаючі успіхи у
подоланні відставання в інноваційному розвитку, виділяється КНР. Свідченням цього є не стільки показники
інноваційної спроможності Китаю, скільки динаміка їх
зростання. Так, у 2013 р. у загальному рейтингу Глобального інноваційного індексу КНР займає 36 місце, а за
здатністю до інновацій у рейтингу Глобальної конкурентоспроможності – 30 місце. Водночас, займаючи
21 позицію у світі за рівнем витрат на ДіР у % до ВВП,
Китай показує значний приріст абсолютних обсягів валових витрат на ДіР: за останні десять років – майже у
7 разів, у той час, як у більшості економічно-розвинених
країн він перебував у межах 40–100 % (США – 44 %,
Японія – 48 %, Франція – 60 %, Італія – 65 %, Німеччина – 69 %, Фінляндія – 76 %, Данія – 89 %). Причому
темпи зростання витрат на науку зіставні з темпами
загального збільшення бюджету країни (і навіть за деякими позиціями значно перевищують їх), не кажучи
вже про суттєве випередження за динамікою зростання
інших сфер економіки. Як результат – тільки за останнє
десятиріччя середньорічні темпи зростання наукомістких галузей склали більше 20 % [6; 12; 13].
У Китаї за період соціально-економічних реформ
останніх десятиріч побудований міцний фундамент інноваційних перетворень. Його формують: значна кількість
(близько 5 600) успішних великих інноваційних компаній,
що виросли в основному з державних науково-дослідних
інститутів; динамічні малі технологічні фірми (їх понад
22 300), більшість з яких було утворено в межах технопарків та бізнес-інкубаторів за державної фінансової підтримки [23]; інноваційна мережа з абсолютно ринкових
малих фірм; процеси інтеграції академічної, вузівської
науки з промисловими підприємствами; приток іноземного капіталу й доступ до західних технологій у межах реалізації політики "відкритих дверей", відповідно до якої
залучений передовий досвід спочатку впроваджується у
східні провінції, а потім розповсюджується у відсталі
центральні та західні регіони країни.
У нинішній моделі інноваційного розвитку Китаю
держава відіграє провідну роль у створенні сприятливого середовища для інноваційної діяльності, наукоємної
експортної орієнтації, трансферу технологій, що знаходить своє відображення у системі фінансової підтримки
інновацій. До її особливостей можна віднести активний
розвиток державно-приватного партнерства при фінансуванні створення дослідницьких комплексів, спільному
розвитку венчурного фінансування, а також при створенні промислово-дослідних альянсів тощо. Одним з
проявів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері Китаю стало активне використання системи
державних закупівель відповідно до національних програм підвищення інноваційної активності. Так, державні
установи зобов'язані виділяти значну частку своїх коштів на закупівлю інноваційної продукції тільки китайських підприємств: не менше 30 % витрат на обладнання,
а в разі виділення коштів з пріоритетного національного
проекту – не менше 60 % [23]. Причому така закупівля
має здійснюватися незалежно від вигідності покупки,
оскільки за існуючими правилами є неможливим при-
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дбання іноземної інноваційної продукції, якщо їй існує
альтернатива всередині країни.
Поєднання традицій управління економікою з актуальними у світовій практиці методами державної участі в
інноваційному розвитку знайшло своє відображення у
застосуванні програмно-цільового підходу при фінансуванні перспективних напрямів досліджень. КНР відрізняється реалізацію масштабних цільових науковотехнічних програм, серед яких: Програма "863" (розвиток високих технологій), Програма "Іскра" (розвиток
сільського господарства), Програма "Факел" (активізація впровадження у виробництво передових технологій), Програма "973" (розвиток фундаментальних досліджень у системі Академії наук КНР), Програма "Створення нових знань" (створення мережі центрів знань на
міжнародному рівні для розвитку інтелектуального потенціалу країни) та інші. В останні п'ять років Китай запустив 16 великих наукових і технологічних програм у
різних галузях знань з бюджетом у 97,5 млрд дол. США.
Особливості їх реалізації полягають у поєднанні державних асигнувань із залученням кредитних ресурсів, коштів приватних компаній, громадських установ та іноземних інвесторів, а також у переході на проектне фінансування, за яким розпорядниками 70 % коштів є
безпосередньо науково-дослідні установи, що дає змогу значно підвищити рівень їх інноваційної активності.
Високому рівню ефективності трансформації інновацій у реальну продуктивну силу в Китаї сприяє переорієнтація на використання непрямих методів фінансової підтримки інноваційної діяльності, насамперед податкових. Так, мова йде про застосування пільгових
формул розрахунку податкового кредиту на основі поточних обсягів інвестування ДіР компаніями, що дає
змогу в значно більших обсягах повертати компаніям
кошти, інвестовані у дослідження (податкові субсидії у
Китаї становлять 0,138 витрат бізнесу на ДіР). Важливе
значення мають податкові важелі у стимулюванні притоку іноземного капіталу, який став основним способом
отримання сучасних технологій у країні (наприклад,
ставка прибуткового податку для підприємств з іноземним капіталом може бути знижена до 14 %, для китайських підприємств її розмір – 24 %). Як результат – за
останні п'ять років у високотехнологічні галузі було залучено понад 70 млрд дол. США іноземних інвестицій.
На підприємства за участю іноземного капіталу припадає близько 75 % від загальної суми витрат на придбання нових технологій, а також 80 % експорту високотехнологічних товарів [6; 24].
Актуальними залишаються питання розширення
можливостей використання кредитних ресурсів для
фінансування інноваційних перетворень у країні.
Останнім часом посилюється увага до розвитку гнучкої
мережі приватних кредитних інститутів, орієнтованих на
обслуговування потреб малого і середнього бізнесу. Це
перспективний напрямок розвитку кредитування, який
можна розглядати як альтернативу системі державних
банків, здійснюючих підтримку переважно великих компаній. Застосування непрямих фінансових інструментів
протягом останніх десятиріч визначає існуючу структуру джерел фінансування інноваційної діяльності, в якій
провідне місце належить приватному сектору та іноземному капіталу; участь держави у фінансуванні ДІР, що
виконується бізнесом становить лише 5%. Акцент на
приватний бізнес у здійсненні та фінансуванні інноваційної діяльності сприятиме реалізації амбітних планів
китайського уряду щодо перетворення країни до
2020 р. ("План–2020") в інноваційну. Так, тільки за
останню п'ятирічку до 2015 р. планується збільшити
частку загальних витрат на ДіР у ВВП з 1,75 до 2,2 % і
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довести її до рівня 2,5 % у 2020 р., причому внесок технологічного розвитку у ВВП має досягти 60 % [24].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження свідчить, що у світовій
економіці накопичено значний досвід формування та
розвитку системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності, який включає різноманітні важелі активізації інтелектуальної творчості. Запорука досягнення
максимального ефекту від їх застосування – це системне бачення всіх фінансових інструментів, інтеграція з
елементами інших підсистем національної інноваційної
системи. Звісно, наведені засоби не вичерпують усього
комплексу фінансової підтримки інноваційної діяльності, що застосовується у світовій практиці. Розширення
спектру та географії вивчення арсеналу фінансових
важелів стимулювання інноваційної діяльності різних
країн з урахуванням їх сильних, слабких сторін і можливостей застосування у національній практиці управління є напрямом подальших досліджень та узагальнень.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В статье изучается и обобщается опыт финансового поддержки инновационного развития стран, которые заняли высокие позиции в мировом экономическом пространстве и демонстрируют активную динамику инновационного роста. Рассматриваются
финансовые рычаги прямого и непрямого действия, которые чаще всего используются в практике государственного регулирования
инновационной деятельности исследуемых стран.
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WORLD EXPERIENCE OF FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
This paper examines and summarizes the experience of the financial support of innovative development of the world economy, which occupied
a high position in the world economy and demonstrates active dynamics of innovation growth. We consider the financial advantage of direct and
indirect actions, which are often used in the practice of the regulation of innovation-studied countries.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті досліджено еволюцію державного регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг та проаналізовано досвід зарубіжних країн. На цій основі розроблено пропозиції щодо вдосконалення нагляду за ринком фінансових
послуг в Україні в умовах європейської інтеграції.
Ключові слова: ринок фінансових послуг, фінансова політика, державне регулювання, мегарегулятор, євроінтеграція, стратегія розвитку.

Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних
процесів основним напрямом державної політики України, як внутрішньої, так і зовнішньої є приєднання до
країн європейського товариства та повноправна участь
в ЄС. Нині євроінтеграційні прагнення України створюють можливість залучення іноземних інвестицій та нових технологій, підвищення конкурентоспроможності
національного товаровиробника, енергонезалежності
держави, виходу на нові ринки, зокрема ринок фінансових послуг. Членство в Європейському Союзі означає
передовсім економічні,політичні, законодавчі та соціальні перетворення.
Значні можливості надасть Україні вступ до Євросоюзу як повноправного учасника, проте створить і низку проблем для учасників фінансового ринку та органів
регулювання фінансового сектору. Найбільше це відобразиться на небанківських фінансових установах
(НФУ), які є найслабшою ланкою національного фінансового ринку. Нині в Україні діє банкоцентрична модель
фінансового ринку, в якій головну роль відіграють банківські установи (контролюють близько 85 % усіх фінансових ресурсів) [1]. Банківська система в Україні сформована вже давно і доволі успішно функціонує. Водночас роль небанківських фінансових посередників важко
переоцінити – вони є сильними конкурентами банків,
змагаються із ними за залучення тимчасово вільних
коштів та надають суспільству ті фінансові послуги,
пропозиція яких є нецікавою для банків. Утім, за умови
подальшої інтеграції у світовий та європейський фінансовий ринок постає потреба у пошуку шляхів оптиміза-

ції діяльності іноземних і вітчизняних небанківських фінансових установ. Крім того, фахівці МВФ вважають,
що світ потребує якнайшвидшої реалізації реформи
державного регулювання фінансового сектора. Зокрема, країнам з економікою, що розвивається, рекомендують обмежувати формування фінансових дисбалансів і працювати над створенням стійких фінансових систем, якщо ж ситуація виявиться гіршою за очікувану, то
фінансовим установам знадобиться рекапіталізація, а
без високоефективного діючого механізму вирішити
проблему навряд чи вдасться.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв'язку
з нещодавнім підписанням угоди про асоціацію з ЄС та
наданням Україні перспективи повноправного членства,
питання дослідження проблем розвитку небанківських
фінансово-кредитних установ України є нині надзвичайно актуальним. Ще багато аспектів діяльності вітчизняних та іноземних НФУ на території України, на жаль,
залишаються майже не досліджені. Вітчизняні автори
більшою мірою приділяють увагу банківському сектору,
оминаючи діяльність небанківського ринку фінансових
послуг. Загалом, необхідно відзначити, що певні практичні і теоретичні аспекти окреслених проблем ставали
предметом наукових досліджень, зокрема у працях
О. Барановського, С. Буковинського, О. Василика,
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В. Шелудько, І. Школьник та інших. Проте, незважаючи
на значний доробок у цьому напрямі, необхідним є не
просто розроблення механізмів адаптації окремих іноземних регулятивних напрацювань до специфіки функціонування вітчизняної фінансової системи, а формування стратегії реформування нагляду та регулювання
як ринку фінансових послуг, так і решти сегментів фінансового ринку України на довготривалу перспективу.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є дослідження проблем регулювання діяльності
вітчизняних небанківських інститутів, іноземних фінансових посередників, і розроблення пропозицій щодо
вдосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг й спрямування його потенціалу на розвиток національної економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вступ
України до ЄС спричинить значний тиск на внутрішні
органи регулювання фінансового сектора країни, яким
перш за все доведеться покращити власну діяльність
до рівня на якому виконують свої обов'язки регуляторні
органи країн-учасниць цього інтеграційного об'єднання.
Неефективним установам, зокрема ринку цінних паперів доведеться перебудувати свою структуру, або припинити діяльність, оскільки вони опиняться у ситуації
прямої конкуренції з аналогічними установами країн
ЄС. З іншого боку місцеві емітенти цінних паперів стають прямими конкурентами емітентів цінних паперів
інших країн, що має призвести до покращення якості
їхніх емісій, більшої прозорості та відкритості інформації, фінансової звітності й захисту інвесторів з ЄС. Щодо
страхових компаній, пенсійних фондів та інших НФУ, то
хоч вітчизняні інвестори й отримають доступ до глибоких та ліквідних ринків цінних паперів європейських
держав, вони зіткнуться з прямою конкуренцією з їх
сторони в наданні послуг клієнтам. Зрештою, можливість отримати найбільшу користь від інтеграції в єдиний європейський ринок у питаннях фінансування визначається розвитком структурованих та орієнтованих
на ринок інструментів, що збільшують доступ цих секторів до фінансування НФУ.
У розвинених країнах світу ринки фінансових послуг є важливим елементом фінансових систем, а нагляд й регулювання діяльності фінансових посередників невід'ємною частиною економічної та фінансової
політики урядів і центральних банків. В Україні регулювання ринків фінансових послуг перебуває на етапі
становлення, а вже створені структури потребують
незалежності у своїх діях, тому доцільним є вивчення
світового та європейського досвіду регулювання цих
ринків задля подальшого вдосконалення системи вітчизняного державного регулювання. Зазначимо, що
загалом у світі залежно від особливостей функціонування національних фінансових систем, зумовлених
специфікою історичного розвитку, законодавства, традиціями, політичною структурою, рівнем економічного
розвитку та регулювання економіки, можна виокремити три основні моделі регулювання фінансового ринку:
секторну, модель перехресного регулювання та модель єдиного нагляду (мегарегулятора) [8].
Секторна модель ґрунтується на чіткому розподілі
зобов'язань і функцій наглядових органів за окремими
секторами – банківським, страховим, фондовим (наприклад, Україна, Росія, Греція, Іспанія, Кіпр, Литва). Ця модель є базовою для більшості країн через те, що перелічені сектори історично з'явилися незалежно один від
одного і через використання різного законодавства, різних інструментів і методів. Водночас уперше тенденція
відходу від секторної моделі для більшості європейських

~ 37 ~

країн найчіткіше простежувалася в 2000 р., а з 2003 р.
значно посилилася [6]. Секторну модель також застосовують Словенія, Болгарія, Румунія, частково Фінляндія і
Люксембург – у цих країнах нагляд та регулювання банківського і фондового секторів здійснює один орган.
Модель перехресного регулювання (модель "двох
вершин") передбачає розподіл повноважень: з пруденційного нагляду одному органу, а повноважень з регулювання комерційних операцій на фінансовому ринку – іншому (наприклад, Австралія, Нідерланди) [7]. Ця модель
є найменш використовуваною серед країн світу. Найкращим прикладом використання такої моделі є Нідерланди, в яких ця модель працює з 2002 р. Як зазначає
Ф. Чана [22], центральний банк Нідерландів після об'єднання з Радою з питань страхових компаній та пенсійних
фондів став єдиним органом пруденційного нагляду, а
нагляд за комерційними операціями на фінансовому
ринку здійснює окремий орган, який відповідає за інформаційну прозорість, моніторинг приватного бізнесу та
надання достовірної інформації. Потрібно звернути увагу
і на той факт, що у значної частки країн головним ключовим органом залишається центральний банк [17].
Останнім часом спостерігається більший інтерес різних країн до моделі мегарегулятора (за даними МВФ
на 2004 р. модель єдиного регулятора існувала в
29країнах, більшість з яких розвинені) [18].Модель єдиного нагляду ґрунтується на концентрації всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі, що охоплює
своєю діяльністю всіх суб'єктів, які діють на фінансовому ринку в кожному аспекті їхнього бізнесу (наприклад,
Великобританія, Німеччина, Австрія, Данія, Швеція,
Японія, Латвія, Угорщина, Естонія, Мальта) [9].
Проте навіть за єдиного регулятора у його структурі
є відокремлені підрозділи, які сфокусовані на певних
типах фінансових інститутів. Наприклад в країнах ОЕСР
для регулювання діяльності фінансових конгломератів
використовують чотири основні структури організації
роботи мегарегулятора: 1) інституційна модель (нагляд
здійснюють відповідно до інституційних груп, які можуть
бути незалежними установами або складовими підрозділами інших інституцій) застосовується в Республіці
Корея; 2) операційна модель (нагляд здійснюється відповідно до виду діяльності незалежно від типу фінансової установи); 3) функціональна модель (нагляд здійснюють відповідно до типу фінансового продукту/послуги); 4) змішана модель (нагляд умовно організовано на операційній основі, але в межах регулювальної діяльності з чітким інституційним розподілом) функціонує в Данії, Сінгапурі, Швеції та Сполученому Королівстві [21, с. 20–22].
Кожна з існуючих моделей державного регулювання
не є ідеальною, вони показали свою ефективність і
водночас певні недоліки в процесі функціонування,
пройшли перевірки кризами і довели, що мають право
на існування. Вибір тієї чи іншої моделі для регулювання внутрішнього фінансового ринку, на думку ЄЦБ, кожною країною здійснювався з урахуванням багатьох чинників історичного, політичного, економічного характеру,
а також інституційних особливостей еволюції та становлення фінансового ринку країни [2, с. 150].
Необхідно зазначити, що за умов зростання мобільності капіталу в глобальному масштабі традиційний
секторний підхід щодо регулювання фінансових ринків
стає неефективним, і проблема узгодженості діяльності
органів державного регулювання вирішується або через
міжвідомчі робочі групи та консультаційні органи, або
через створення єдиного органу комплексного нагляду і
регулювання – так званого мегарегулятора. Таким ме-
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гарегулятором стає організація, яка здійснює нагляд за
діяльністю не менше ніж над двома із трьох ринків: банківського, страхового та ринку цінних паперів [15].
Створення мегарегулятюра має як низку переваг, так
потенційно несе у собі певні ризики. Головною перевагою створення та функціонування в країні мегарегулятора
є уніфікований нагляд за фінансовим сектором, який унеможливлює дублювання функцій, економить бюджетні
кошти і гарантує проведення єдиної фінансової політики в
державі [4]. Вважаємо, що в умовах політичної нестабільності процеси переходу до здійснення мегарегуляції
можуть виявитися небезпечними через прийняття необґрунтованих та поспішних рішень. Такі зміни потрібно
здійснювати за об'єктивної необхідності та готовності
влади і ринку до них, належної підготовки процесу та з
урахуванням усіх можливих варіантів розвитку подій,
використанням досвіду відповідних іноземних структур
у цих питаннях та уникненням їхніх помилок. Однак
зважаючи на загальноєвропейські тенденції створення
єдиного регулятора не повинно оминути й Україну.
Водночас у контексті розгляду державного регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг необхідно
згадати і про щойно підписану угоду уряду України та
МВФ щодо проведення реформ в межах програми standby. Програма реформ спрямована передовсім на монетарну політику, фінансовий і фіскальний сектори національної економіки [16]. Зокрема, у фінансовому секторі
передбачає моніторинг ситуації з ліквідністю фінансових
установ, реструктуризацію та рекапіталізацію фінансових
інститутів за потреби, удосконалення процесу регулювання та нагляду [20, с. 4]. З МВФ узгоджено позиції щодо проведення стрес-тестування та збільшення власного
капіталу фінансових установ до 10 %, а також можливості використання державних коштів для рекапіталізації
слабких фінансових інститутів та створення централізованого реєстру кредитів при НБУ [16].
Зауважимо, що нині вітчизняне законодавство не
повною мірою відповідає потребам фінансового ринку,
зокрема немає програми розвитку національного ринку
фінансових послуг. В Україні вперше саме поняття "ринку фінансових послуг" з'явилось у Законі України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" [12] та Положенні НБУ "Про порядок
надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних
ліцензій на здійснення валютних операцій" [11], де цей
ринок розглядаються як цілісну систему відносин, що не
поділяється окремо на сегменти банківських, інвестиційних та страхових послуг.
Крім того, законодавство України не визначає відповідальність посадових осіб Нацкомфінпослуг за стан
ринку фінансових послуг, що суперечить пункту 1 принципу 1 "Принципів та стандартів Міжнародної асоціації
органів нагляду за страховою діяльністю", який встановив, що орган нагляду має "бути незалежним у своїх
діях та відповідальним за свої функції та повноваження" [5]. Причиною цього є недостатня інституційна незалежність від виконавчої та законодавчої гілок влади,
оскільки Нацкомфінпослуг підпорядковується КМУ, який
уповноважений призначати та звільняти із посади її
голову. Існує також недостатня фінансова незалежність
органів нагляду та регулювання [14, с. 543], адже на
противагу багатьом розвиненим країнам, де їхня діяльність фінансується за рахунок платежів суб'єктів фінансового ринку за послуги нагляду, єдиним джерелом
фінансування Нацкомфінпослуг є державний бюджет. З
огляду на це, головною перешкодою розвитку ринку
фінансових послуг є значне втручання політичних сил

(уряд, парламент, впливові фінансові установи). Часто
посади розподіляють за критеріями фаворитизму, компромісу чи квоти політичних партій, а не професійності
осіб. Другою, не менш істотною перешкодою є недостатнє фінансування. Через низьку оплату праці, рівень
якої є нижчим від поточного рівня оплати праці на фінансовому ринку, річна ротація кадрів становить практично 50 % [8]. Не відповідає нормам і технологічна
підтримка збирання даних, яка погіршує якість та своєчасність їх отримання, низький рівень прозорості, слабке корпоративне управління, нерівні правила гри на
ринку тощо. Низькою залишається і довіра населення
України до ринку фінансових послуг.
На наш погляд, для покращення ситуації з регулюванням ринку фінансових послуг необхідно посилити
незалежність та повноваження органів регулювання
НФУ, зокрема внести зміни до законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг з метою підвищення незалежності,
самостійності, спроможності у сфері правозастосування; реформувати механізм фінансування, дозволивши
отримувати платню за послуги з учасників фінансового
ринку; здійснювати моніторинг кінцевих власниківвигодонабувачів НФУ зіставленням їхніх доходів та видатків, забезпечити публічне розкриття фінансової звітності та інформації про майно.
Висновки та перспективи подальших досліджень. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки необхідно першочергово зосередити увагу на фундаментальних проблемах та поліпшенні дієздатності
наглядових органів. Ключове значення має підвищення
прозорості у фінансовому секторі України та забезпечення інституційної незалежності регуляторних органів.
Водночас беручи до уваги світові тенденції щодо реформування державного регулювання національних ринків
фінансових послуг, а також позитивні й негативні аспекти створення мегарегулятора, вважаємо, що в найближчому майбутньому Україні також доцільно буде піти
цим шляхом, оскільки за європейської інтеграції процеси конвергенції на вітчизняному фінансовому ринку
тільки посилюватимуться.
Фактично ринок фінансових послуг є найслабшою
ланкою фінансової системи не лише в Україні, а у світі
загалом. Членство України в ЄС відкриє широкі можливості національним фінансово-кредитним установам
щодо інтеграції у світовий фінансовий ринок. Водночас
вітчизняне законодавство з регулювання ринку фінансових послуг певною мірою не відповідає вимогам сучасності, а негативний вплив з боку політичної сфери та
незадовільне середовище для ведення бізнесу (за даними звіту МБРР), перешкоджають розвитку й інтеграції
вітчизняних НФУ у світову економіку. З метою вирішення поточних і довгострокових проблем потрібно насамперед розробити нову програму розвитку фінансового
сектора в Україні, у межах якої й ринку фінансових послуг, а також гармонізувати та уніфікувати вітчизняне
законодавство з європейським.
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В статье исследована эволюция государственного регулирования отечественного рынка финансовых услуг и проанализирован
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові комунікативного менеджменту. Надано практичні рекомендації щодо комунікативного інжинірингу базових організаційних бізнес-процесів та визначено комплекс
комунікативних компетенцій фахівця відповідно до КМ-орієнтованої парадигми розвитку суспільства.
Ключові слова: комунікація, комунікативний процес, комунікативний менеджмент, компетенція.

Постановка проблеми. Сучасні підприємства є
складними соціально-економічними системами з комплексним характером функціонування в КМ-орієнтованому (Knowledge Management, КМ) гіпердинамічному
середовищі, що зумовлює необхідність урахування сукупності факторів (економічних, технологічних, політичних, соціальних та ін.), дія яких має інформаційнокомунікативну природу (основною характеристикою КМорієнтованого середовища є, зокрема, поява нового

"товару", а саме: інформації та знання; він не піддається впливу дії класичних законів економічної теорії, що
регулюють ринкові товарно-грошові відносини). При
цьому рівень ефективності використання ресурсних
можливостей підприємства пов'язана, передусім, із наявністю своєчасної та достовірної інформації про стан і
динаміку зовнішнього й внутрішнього середовища. Активний розвиток інформаційно-комунікативних технологій зумовлює те, що вони стають чи не одним із найва© Приймак В., Балан В., 2014
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жливіших складових елементів підприємства й відіграють важливу роль у формуванні його конкурентних переваг. Ураховуючи те, що обсяги інформаційних потоків
постійно істотно зростають, підприємствам необхідно
формувати і підтримувати динамічні та гнучкі інформаційні інфраструктури, які безпосередньо залежать від
якості комунікаційних систем. Вирішити такого роду
завдання неможливо без системного підходу до управління комунікативними процесами підприємства, яке виокремилося в окремий практичний напрям управління з
глибоким науковим підґрунтям і стало одним із функціональних видів менеджменту. Нині доцільного говорити
про комунікативний менеджмент у системі управління
організацією, що визначає та інструментально підтримує
управлінський вплив на всі сфери діяльності, які виникають чи пов'язані з конкретним підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на важливість управління системами комунікативного менеджменту, виокремлення його в самостійний теоретико-методологічний напрям в управлінській
науці набуло місце лише в останні десятиліття, що було
зумовлено КМ-орієнтованими суспільними трансформаціями. Найбільшими осередками формування та
розвитку комунікативного менеджменту є північноамериканська, англійська та японські школи управління.
Вагомий внесок у формування окремих теоретичних
положень та практичного інструментарію комунікативного менеджменту зробили такі науковці, як: В. Агранович, Г. Бартом, Ф. Брукс, Дж. Гібсон, Д. Дерлоу, Н. Драгомирецька, П. Друкер, А. Зверінцев, Р. Каплан, А. Маслоу, Е. Мерман, А. Моісєєва, Т. Ньюком, Г. Почепцов,
Д. Сємьонов, Е. Сидоренко, П. Танненбаум, Ф. Філіпов,
Л. Фестингер, Ф. Хміль, Ф. Шарков та інші. Утім практичне застосування таких досліджень у бізнес-колах є
вкрай обмеженим, оскільки відсутня єдина теорія чи
підхід, які об'єднували б усі дослідження й відображали
б спільне бачення теоретиками та практиками феномену комунікативного менеджменту, в основі яких лежать
новітні концепції управління знаннями.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Розбіжності в теорії та практиці управління комунікативними системами загалом та його окремих функцій,
відсутність цілісності у взаємодії складових елементів
систем комунікаційного менеджменту зумовлюють пошук новітніх підходів у формуванні теоретико-методологічного базису управління комунікативними процесами підприємства. Очевидно, що сучасний бізнес вимагає появи нових адекватних технологічних рішень
(комунікативних бізнес-процесів), які здатні повною мірою акумулювати весь інтелектуальний потенціал (КМ-

потенціал) підприємства й сфокусувати його на реалізацію бізнес-стратегії підприємства. Це, у свою чергу,
активує багатогранні можливості комунікативного менеджменту, такі як: центри комунікативних духовноемоційних інтересів, що визначає групову поведінку,
організаційну атмосферу та ідеологію як окремого індивіда, так і колективу/спільноти загалом; механізми прояву індивідуальних комунікативних компетенцій персоналу; мистецтво досягнення згоди (досягнення консенсусу, лояльності та співробітництва, уміння вирішувати
конфлікти); активізація раціональних комунікативних
поведінкових переваг, що може стати інструментом
досягнення організаційних цілей через міжособистісні
взаємовідносини, які стимулюють до виконання роботи
з "доброї волі" й отримання від цього задоволення та
здатні переконувати шляхом диференціації ролей і
конструювання структури міжособистісних комунікацій.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є систематизація теоретико-методологічних основ і методико-практичних рекомендацій комунікативного менеджменту як елементу системи організаційного
управління, узагальнення підходів і технологічного інструментарію управління комунікативними процесами
на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Об'єктивна необхідність використання новітніх комунікативних технологій управління підприємствами викликана
складністю сучасних організаційних завдань та неможливістю більшості з них бути адекватно представленими і вирішеними з використанням формалізованих (у
тому числі економіко-математичних) методів та підходів. Труднощі пояснюються розмитістю і нечіткістю формулювання управлінських проблем за допомогою понятійного апарату, якому властивий високий рівень невизначеності. Як наслідок, проблемні ситуації, які вирішуються менеджерами, є слабоформалізованими, а їх
вирішення вимагає розробки спеціальних комунікативних інструментів, що розглядають процес прийняття
управлінського рішення як системну задачу складної
природи з високою концентрацією міжособистісних взаємодій фахівців різного функціонального спрямування.
Такі організаційні взаємодії та взаємовідносини між
індивідами чи групами можуть мати різноплановий характер – бути хаотичними, випадковими, спрямованими,
структурованими та ін., що зумовлено специфікою особистісних комунікативних поведінкових переваг окремого
індивіда (чи групи) або спеціально організованою комунікативною процедурою (управління через конфлікти, маніпулювання, НЛП тощо), які визначають напрями інформаційних потоків у процесі комунікації (рис. 1):

Людина  Комунікація  ЛЮДИНА  Комунікація  Машина  Людина
(реципієнт)
(комунікат)
(комунікант)
(комунікат) (реципієнт)
Рис. 1. Основні напрями інформаційних потоків у процесі комунікації*
* Джерело: [11]

Таким чином, комунікації посідають фундаментальне місце (оскільки забезпечують інформаційні потоки) в системі управління підприємством і особливим
об'єктом управління ("інформаційні потоки – кровоносна система вашого бізнесу", цит. за: B. Gates "Business @ the Speed of Thought" [1]), так як обумовлюється особливим значенням комунікацій у життєдіяльності

організації загалом (рис. 2) [2; 3; 4]. Організаційнометодичним інструментарієм реалізації комунікативних процесів є система управління підприємством,
технологічною складовою якого є комунікативний менеджмент (СМ – Communication Management), що забезпечує управлінський вплив на комунікації за усіма
функціональними напрямами.
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Рис. 2. Система комунікативного менеджменту організації*
* Джерело: розроблено автором

Комунікативний менеджмент (СМ) – як елемент системи організаційного управління є комплексом комунікативних управлінських прийомів, об'єднаних спільним задумом дій над ресурсами, сфокусованих на до-

сягнення комунікативних цілей організації. Використовуючи об'єктно-орієнтовний підхід "аналітичну" формулу комунікативного менеджменту можна представити в такий спосіб:

CM = Fcm(<задум>,<дія>,<ресурси>,<умови>)
(1)
де
Fcm –
комплекс
комунікативних
прийомів,
межі її правочинності в процесі реалізації професійних
завдань та посадових функцій) комунікативних операFст ∈ F = {Fi } , i = 1..n – комплекс прийомів організаційцій, що реалізують операційні можливості організації
ного управління. Fcm = {комунікативні підходи, методи,
шляхом прийняття управлінських рішень; <ресурси> =
інструменти, технології, механізми тощо}. Слід зазначи{інформація, знання, час, грошові засоби, матеріали,
ти, що критерієм адекватності сценарію <дій> моделі
обладнання, інтелектуальна власність, географіч<задуму> є відсутність "вільних" <ресурсів> при виконі/просторові межі, психофізична-енергія, навички,
нанні операцій даного бізнес-процесу за визначених
вміння тощо} – ресурсна складова підприємства, що
<умов>; <задум> – комунікативна складова бачення
забезпечує його комунікативні процеси; <умови> – ковласника/ініціатора, що є основою/підставою існування
мунікативні параметри та обмеження внутрішнього і
організаційної діяльності; <дія> – сукупність управлінзовнішнього середовища, в яких реалізується конкретських (владного впливу в межах організаційних компений бізнес процес.
тенцій – із правової точки зору це сукупність повноважень (прав, обов'язків) посадової особи, які визначають
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Рис. 3. Типові процеси організаційного управління комунікаціями підприємства*
* Джерело: розроблено автором
Примітка.
Крім традиційної CRM-системи (Customer Relationship Management, CRM) передбачається (за потребою) можливість включення модулів: SFA
(Sales Force Automation) – автоматизація діяльності торговельних представників; МА (Marketing Automation) – автоматизація діяльності маркетингу;
CSA, CSS (Customer Service Automation, Customer Service Support) – автоматизація служби підтримки й обслуговування клієнтів; Call/Contact Center
Management – центри обробки викликів, контакт-центри; Field Service Management – управління територіально віддаленими підрозділами або користувачами; PRM (Partner Relationship Management) – управління взаєминами з партнерами (не постачальниками, а елементами товаропровідної мережі, що розділяють ризики); Help Desk – технічна підтримка користувачів.

На практиці комунікативний менеджмент системно,
контингентно та соціально відповідально поєднує всі
сфери діяльності суб'єкта господарювання, охоплюючи
як учасників, так і зацікавлених сторін комунікацій (і відповідно організаційного середовища). Він може проявлятися в наступних прикладних аспектах [10; 11]: комунікації з державними органами (GR); внутрішньо-організаційні комунікації (HR); зовнішньо-організаційні комунікації
(PR); комунікації з інвесторами (IR); інфраструктур-

ні/логістичні комунікації (LR); комунікації зі споживачами
(CR); довірчі комунікації (TR) та інші. Усі зазначені прикладні форми комунікацій та управлінського впливу
(рис. 2) на процес комунікації функціонально співвідносяться з окремими організаційними процесами (рис. 3).
Функціонування комунікативного менеджменту організації та його дієвість залежить не тільки від оптимальності етапів комунікативних процесів і раціональності їх
виконання, але й від учасників і зацікавлених сторін
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комунікацій та ефективності їх взаємодії. Таким чином,
фахівці організації, що задіяні в конкретному бізнеспроцесі організації, автоматично виконують функції контролювання і координування перебігу процесів комунікацій, що очевидно можливе за наявності в них відповідних професійних комунікативних компетенцій. Слід
зазначити, що нині одна з основних вимог роботодавців
до висококваліфікованого фахівця будь-якої професійної діяльності – це наявність комунікативних компетенцій. За результатами дослідження проведеного
"HeadHunter Украина" [6], респондентами якого були
роботодавці, виявлено низький рівень комунікативних
професійних компетенцій роботи в реальному інформаційному просторі, таких як: навики у спілкуванні з
партнерами та споживачами, підлеглими та керівництвом; ініціативність, винахідливість при виборі джерел і
прийомів пошуку інформації та її структуризації; вміння
самопрезентації та презентації продукту, створення
позитивного іміджу організації; уміння та готовність роботи в команді; навики самоорганізації; розуміння структури, форм і каналів комунікативних взаємодій; вміння
логічно виражати свої думки та прислуховуватися до
думок інших тощо. Таким чином, очевидно, що комунікативна компетентність фахівця стає необхідною й доКогнітивна
складова

КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

статньою умовою як результативності бізнес-процесів
організації, так і ключової конкурентної переваги окремого індивіда в будь-якій професійній сфері на ринку
праці. Шляхом наукового обґрунтування практичних
потреб реалій сучасного бізнес-середовища можна виокремити компетентнісний базис висококваліфікованого
фахівця в будь-якій сфері професійної діяльності: базові професійні компетенції (достатній професійний інструментарій у конкретній предметній області відповідно до сфери діяльності організації); спеціальні професійні компетенції у сфері інформаційних технологій і
систем (ІТ&С); комунікаційні компетенції (у т.ч. компетенції ділового спілкування й міжособистісних взаємовідносин, лінгвістичних і соціальних компетенцій, компетенцій емоційного інтелекту тощо) [7]. Варто додати,
що компетентнісний базис фахівця буде відрізнятися за
складом, рівнем та структурою (рис. 4 [8; 9; 10; 11])
професійних вимог відповідно до статусу (технічний
виконавець (для менеджерів – технічний рівень управління) – необхідний рівень професійних компетенцій;
експерт (управлінський рівень) – достатній рівень; лідер
(топ-менеджмент) – корпоративний (стратегічний) рівень) організаційної одиниці.

– техніки психологічного впливу;
– прийоми риторики, полеміки;
рефлексивного слухання

– професійна ерудиція;
– комунікативні стратегії

Нормативна
складова
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Морально-етичні, організаційні норми поведінки та спілкування

Рефлексивностатусна складова

– професійний імідж;
– рефлексивна культура;

– усвідомлення статусу, можливостей,
стану ресурсного забезпечення

Регулятивна
складова

– професійний діалог;
– здатність переконання;
– тактична варіативність;

Когнітивна
складова

– професійний діалог;
– здатність переконувати;
– тактична варіативність;

Емоційний
інтелект

ментальна здатність контролювання/усвідомлення емоцій

Соціальний
інтелект

– інноваційність/адаптивність;
– соціальне мислення/уява;

– професійне маніпулювання/програмування;
– ситуативна/комунікативна ініціативність

– техніки маніпулювання/програмування;
– ситуативна/комінікативна ініціативність

– повага/самоповага;
– сприйняття/самосприйняття

Рис. 4. Структура комунікативних компетенцій фахівця*
* Джерело: розроблено автором

Проектуючи особливості комунікативних процесів на
модель професійних компетенцій фахівця, важливо
акцентувати увагу на тому, що комунікативні компетенції певним чином присутні в кожному з видів компетенцій. Тобто можна стверджувати, що комунікативні компетенції носять базовий характер незалежно від організаційної сфери діяльності й передбачають: комунікативні знання (високий рівень професійної ерудиції та
інтелекту; спеціальні професійні знання; володіння етикетом; вміле застосування комунікативних технологій;
знання кроскультурних норм, традицій, звичаїв, управлінського комунікативного інструментарію); комунікативні здібності (професійне володіння базою організаційних знань; прагнення до удосконалення комунікативних умінь; інтерес до обраної професійної діяльності;

гуманізація та здібності до програмування комунікативного процесу; емпатія; уважність до деталей; швидкий
аналіз ситуації та генерування адекватної реакції; стійкий емоційний стан; здатність і готовність використання
інформаційно-комунікаційних технологій); комунікативні навики (активність при ініціюванні та веденні комунікативних взаємодій; координування психофізичних поведінкових переваг і вирівнювання емоційного стану
(без міжособової агресії, зниження темпу й ефективності комунікативного процесу) учасників та зацікавлених
сторін комунікативного процесу; концентрація і фокусування на досягненні взаємних цілей учасників комунікативного процесу; генерування конструктивної взаємодії
всіх зацікавлених сторін комунікативного процесу).
Водночас комунікативний базис сучасного фахівця ада-
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птивно має відповідати орієнтованій на знання парадигмі суспільного розвитку, в основу якої покладено
трансформацію тривіума комунікативного управління:
від {граматики, риторики, богослов'я} до {семантики,
прагматики, синтаксису}.
Висновки. Саме за таких умов на часі є проблематика систематизації та узагальнення концептуальних засад
і дієвих практик комунікативного менеджменту, що є одним із основних елементів системи організаційного
управління, в єдиний цілісний комплекс стандартизованих комунікативних бізнес-процедур та інтелектуальних
програмно-орієнтованих і творчих інструментів. Проте
моделювання комунікативних механізмів у системі організаційного управління обумовлює розв'язання значного
спектру різноманітних управлінських і технологічних задач, що ускладнюється як категоріальною полісемією концептуальних основ, так і надзвичайно динамічним розвитком телекомунікаційних та інформаційних технологій.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Таким чином, системні дослідження комунікативних механізмів і розробка положень та принципів комунікативного менеджменту розглядається як спроба пошуку
новітніх підходів і розширення спектру методологічного
інструментарію вдосконалення й розвитку систем організаційного управління, відповідно до актуальних бізнеспотреб та КМ-орієнтованого розвитку суспільства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС КОММУНИКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В статье систематизировано и дополнено концептуальные составляющие коммуникативного менеджмента. Разработаны
практические рекомендации коммуникативного инжиниринга базовых организационных бизнес-процессов и определен комплекс коммуникативных профессиональных компетенций специалиста в соответствии с ориентированной на знания парадигмой развития
общества.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный процесс, коммуникативный менеджмент, компетенция.
V. Pryimak, PhD, Associate Professor,
V. Balan, PhD, Associate Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

CONCEPTUAL BASIS OF COMMUNICATION MANAGEMENT
The paper describes conceptual components of communication management, gives several practical recommendations in relation to communication engineering of the main business processes and defines the complex of communicative competence for the specialist in communication
management according to the CM-oriented paradigm of community development.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостей маркетингових технологій, необхідності їх використання вітчизняними підприємствами в умовах конкуренції. Розглянуто питання, які стосуються тлумачення поняття "маркетингові технології", їх видів і основних характеристик. Метою статті є дослідження ролі маркетингових технологій у забезпеченні ефективного розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах.
Ключові слова: технологія, технологізація маркетингової діяльності, маркетингові технології, основні характеристики маркетингових технологій.

Постановка проблеми. За відсутності ресурсів
(особливо в 2012–2013 рр.) для здійснення структурних
зрушень у межах традиційної моделі, затяжне утримування економіки від кризового падіння сформувало підвалини "самовідтворюваної стагнації", з постійним посиленням ризиків для підприємницького сектора від дій
фіскальної влади та із закономірним погіршенням становища у бюджетній сфері [10].

Крім того, складні умови економічних перетворень
характеризуються посиленням процесів глобалізації та
загостренням конкуренції на всіх її рівнях, що вимагає
від господарюючих суб'єктів пошуку нових напрямків і
пріоритетів їх конкурентоспроможного розвитку. Глобальні економічні відносини розширюють можливості для
підприємств і відкривають доступ до світових ресурсів
розвитку. Разом з цим, значно зростають вимоги до
© Святненко В., 2014

ISSN 1728-2667

ЕКОНОМІКА. 8(161)/2014

рівня їх конкурентоспроможного потенціалу; зростають
невизначеність, загрози та ризики для підприємств на
національних і світових ринках [3].
Одним із підтверджень розширення можливостей для
вітчизняних підприємств є рішення Євросоюзу (ЄС) про
скасування в односторонньому порядку митних тарифів
для українського експорту, яке набуло чинності з
22 квітня і буде діяти до 1 листопада поточного року,
тобто до набрання чинності угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Проте слід урахувати, що захисні заходи ЄС припускають можливість повернення мит на українські товари, якщо вони наповнять європейський ринок і
викличуть проблеми у виробників тих же товарів в ЄС.
Складна ситуація на внутрішньому ринку та перспективи, у першу чергу, європейської інтеграції вимагають
від вітчизняних підприємств пошуку нових ефективних
інструментів їх подальшого розвитку та підвищення
конкурентоспроможності їх товарів, одним із яких є використання маркетингових технологій, спрямованих на
прогнозування попиту, на забезпечення комунікації з
певними сегментами ринку, на досягнення конкурентоспроможної переваги для підприємства через диференціювання товару.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні засади розвитку системи маркетингу, його
складових та інструментів стали предметом досліджень
багатьох зарубіжних науковців: Д. Аакера, К. Альохіна,
О. Андрєєвої, І. Герчикової, С. Грошала, Дж. Даніелса,
С. Зав'ялова, Ф. Котлера, Р. Лава, С. Маджаро, М. Портера, Дж. Райанса, К. Філліпса та ін. Продовжили та
поглибили відповідні дослідження, зокрема таких питань, як маркетингові технології, підходи до їх аналізу,
методи оцінки ефективності їх впровадження такі вітчизняні науковці: А. Гальчинський, О. Каніщенко, А. Кредісов, Т. Мельник, А. Старостіна, Н. Туніцький та ін.
Наприклад, Н.О. Туніцький запропонував декомпозитивний інтегральний підхід до оцінки та аналізу маркетингових технологій торговельних підприємствімпортерів, що ґрунтується на критеріях адаптивності,
ефективності та вимірності і враховує профіль діяльності підприємства, його ресурси, компетенції, переваги
позиціонування, ринковий статус та фінансові результати; передбачає поєднання методики відбору іноземних постачальників на основі врахування ризиків зовнішніх ринків для оцінки ефективності діяльності при закупівлі імпортної продукції та використання експертних і
формальних методів оцінки ефективності впровадження маркетингових технологій на внутрішньому ринку [9].
Стосовно питання використання Інтернет-технологій
у маркетингу, то воно досліджувалося в працях І. Бойчук,
Л. Бушуєвої, Ф. Котлера, І. Литовченко, О. Мамикіна,
М. Обухова, В. Пилипчука, Дж. Сифоні та ін. Ними розглянуто окремі інструменти Інтернет-маркетингу, показано їх вигоди для споживачів (покупців) та виробників
(продавців), запропоновано підходи до оцінювання ефективності окремих інструментів і технологій, досліджено
тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу
зокрема і бізнесу взагалі [1].
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Незважаючи на досить велику кількість інформації з
маркетингових проблем, саме публікацій, присвячених
дослідженню питань щодо ролі маркетингових технологій та умов їх використання, пошуку відповідного інструментарію оцінювання ефективності їх застосування
підприємствами, недостатньо. Зокрема, неповною мірою опрацьовані питання, що стосуються визначення
ролі маркетингових технологій у забезпеченні ефективного функціонування вітчизняних підприємств в умовах
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посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є дослідження ролі маркетингових технологій у
забезпеченні ефективного розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Основними завданнями статті
є аналіз та узагальнення теоретичних аспектів визначення сутності поняття "маркетингові технології" та розгляд найважливіших їх характеристик.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-економічні та політичні події останніх місяців
2013 р. і перших місяців 2014 р. в Україні підвищили
складність процесів аналізу та прогнозування маркетингового середовища, особливо його економічних, політичних й міжнародних факторів, що негативно вплинуло
і продовжує впливати на ефективність діяльності як
маркетингової служби, так і підприємства загалом. Дедалі стає важче дослідити попит, сформувати чітке
уявлення про вподобання споживачів та здійснити ефективний маркетинговий вплив на них, реалізуючи лише
безпосередньо функції чи конкретні заходи маркетингу.
За таких умов необхідно активніше використовувати
існуючі маркетингові технології та розробляти нові.
Технологізація маркетингової діяльності не що інше
як підвищення організованості та ясності проведеної
роботи, чітке визначення основних етапів її здійснення.
Тобто, технологізація процесу маркетингової діяльності
дає змогу найбільш ефективно вирішувати проблеми,
що виникають у даній сфері. Вона здатна забезпечити
підвищення наукової обґрунтованості маркетингової
діяльності з точки зору узгодження інтересів підприємства, споживача і суспільства загалом. Ураховуючи, що в
основі технологізації маркетингу є поділ маркетингового
процесу на окремі процедури та операції, з подальшою
регламентацією їх виконання, то такий підхід дає змогу
підвищити ефективність управління підприємством [6].
У сфері управління підприємством і, зокрема, маркетингом технології використовуються вже досить давно. Технологія – це комплекс наукових та інженерних
знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів
виробництва, способах їх з'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам.
Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією
виробничого або невиробничого, насамперед, управлінського процесу. Будь-яка технологія, у тому числі й
маркетингова, містить у собі методи, прийоми, режим
роботи, послідовність операцій та процедур. Крім того,
вона тісно пов'язана із використанням конкретних засобів, обладнання, інструментів й матеріалів, які передбачені відповідною технологією. Сучасні технології засновані на досягненнях науково-технічного прогресу й
орієнтовані на виробництво продукту: матеріальна технологія створює матеріальний продукт, інформаційна
технологія (ІТ) – інформаційний продукт [8].
Розвиток маркетингових технологій останніми роками відбувається досить швидкими темпами, що посприяло створенню великої кількості правил і технологій. Правильне застосування маркетингових технологій
надає неоціненну допомогу в просуванні й реалізації
товарів, що, у свою чергу, сприяє ефективному товарообігу, зміцненню ринку та стабілізації економіки загалом. Ці технології різноманітні, але мета їх використання одна – підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта в умовах ринкової економіки [6; 9].
Щоб розібратися в сутності та специфіці маркетингових технологій необхідно спочатку розглянути варіанти визначень цього поняття, а потім – зупинитися на
основних його характеристиках.
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На думку Н. Туніцького маркетингові технології – це
сукупність взаємопов'язаних суб'єктів маркетингу, управлінських процедур, певних процесів та їх стадій, чітких у
своїй послідовності операцій, прийомів та дій, спрямованих на досягнення маркетингових цілей. Отже, поняття
"маркетингові технології" може розглядатися у широкому
сенсі як будь-яка сукупність послідовних процесів, прийомів та дій. Більш вузький, сфокусований підхід як
предмет дослідження визначає конкретні сформовані
маркетингові технології, що вже є сталими як для теорії,
так і практики маркетингу, зокрема, це такі: сегментування, націлювання, позиціонування, брендинг [9].
На думку Н. Еріашвілі, маркетингові технології являють собою сукупність стадій, операцій, прийомів і дій,
необхідних для реалізації маркетингових рішень. При
цьому стадія – це відокремлена частина маркетингової
технології, що забезпечує вирішення кількох завдань і
об'єднуюча певну кількість операцій. Операція – відокремлена частина технологічної стадії, покликана вирішити одне завдання і складається з прийомів. Прийом –
частина операції, яка представляє собою певний крок
на шляху її виконання. Дія – мінімальна частина прийому: певні фізичні, інтелектуальні, інформаційні рухи [6].
З точки зору К. Альохіної та І. Скриннікової, маркетингові технології – це продумана у всіх деталях модель маркетингової діяльності з розроблення, організації та проведення сукупності заходів, які забезпечують
вирішення поставлених завдань [6].
Ще один із варіантів визначення запропоновано в
журналі "Новости маркетинга", зокрема: технології маркетингу – це комплекс прийомів, способів дії і прийняття
рішень, які визначають діяльність компанії щодо управління своєю позицією на ринку, вибору і досягнення
компанією її основних цілей. Технології маркетингу під
час застосування дають змогу компанії досягати прибутковості та ефективності на ринку за допомогою здійснення планування, організації роботи, аналізу та контролю результатів ринкової діяльності компанії, її конкурентів і ситуації на ринку [7].
Свою думку щодо сутності маркетингових технологій
мають М. Селюков, Н. Шалигіна і А. Кулик, трактуючи їх
як систему науково-гуманітарних знань, використання
яких дає змогу реалізувати конкретний ринковий задум
за допомогою певних умов, засобів і способів [6].
На сайті комунікаційного агентства "ПРЕСС-КИТ"
розміщено наступний варіант визначення: маркетингові
технології – це методи впливу на споживача організаціями, зацікавленими у підвищенні попиту на вироблений
нею товар. Вони є частиною загальної системи маркетингу і є інструментом впливу на потенційного споживача товару [11].
Близьке бачення має І. Іллічова, яка тлумачить маркетингові технології як методи, що спрямовані на успішну діяльність підприємства на ринку [2].
На нашу думку, маркетингові технології – це система наукових знань щодо формування відповідних стадій, переліку конкретних операцій, прийомів і дій, реалізованих фахівцями сфери маркетингу з метою підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок, у першу чергу, інформаційного забезпечення виробництва конкурентноспроможної продукції, своєчасного
виведення її на ринок та забезпечення довготривалих
відносин зі споживачами.
Підводячи підсумки вищерозглянутого, слід зазначити, що трактування поняття "маркетингова технологія" є
багатоаспектним, тому у різних дослідників має своє
значення: у одних – це сукупність взаємопов'язаних суб'єктів маркетингу; у других – сукупність стадій, операцій,
прийомів і дій; у третіх – модель маркетингової діяльнос-

ті; у четвертих – система науково-гуманітарних знань; а у
п'ятих – методи впливу на споживача для досягнення
ринкових цілей. Багатогранність поняття з точки зору
теорії говорить про те, що вирішення проблеми залежить
від подальшого розвитку маркетингу.
Тепер необхідно розглянути основні характеристики
маркетингових технологій, найважливішими серед яких
є такі [6]:
• вони є описом такого маркетингового процесу,
що неминуче веде до запланованого результату;
• це систематичний метод планування, застосування й оцінювання всього маркетингового процесу
шляхом обліку людських і технічних ресурсів та взаємодії між ними задля досягнення більш ефективної форми маркетингової діяльності;
• це алгоритмізація діяльності маркетологів на основі проектування різних ситуацій;
• вони є науково обґрунтованим, комплексним, інтегративним процесом, який включає людей, ідеї, засоби і
способи організації діяльності для аналізу проблем, планування, забезпечення роботи, оцінювання результатів.
Крім того, слід урахувати, що в основі маркетингових технологій є ідея повної керованості маркетинговим
процесом, його проектуванням і можливістю аналізу, а
також, що прийоми і методи, які реалізуються в маркетингових технологіях, мають бути відтворювані (саме ця
характеристика дає можливість зробити технології масовими і відрізняє технологічний підхід від інших способів організації маркетингової діяльності [6]). Тому, розробка і впровадження маркетингових технологій мають
низку особливостей, які полягають в:
• орієнтації маркетингових технологій на стратегічні цілі розвитку;
• інтегрованості маркетингу із загальною системою
управління підприємством;
• комплексності маркетингових технологій (передбачає врахування всіх зовнішніх і внутрішніх факторів
та орієнтування на розв'язання ринкових проблем);
• адаптивності (можливості пристосуватися до постійно змінюваних умов функціонування підприємства);
• безперервності й оновлюваності маркетингових
технологій;
• динамізмі реалізації (пов'язано, по-перше, зі
складністю зміни управлінських форм, а по-друге, із
необхідністю своєчасного забезпечення дій, передбачених маркетинговими технологіями).
В якості основних особливостей маркетингових технологій можна виділити те, що вони розробляються під
конкретний задум ринкової діяльності, в основі їх – певна економічна стратегія. Технологічний ланцюг маркетингових дій, операцій, комунікацій вибудовується чітко
у відповідності до цільових установок, що мають форму
конкретного очікуваного результату. Органічною частиною маркетингових технологій мають виступати діагностичні процедури, що містять критерії, показники та
інструментарій вимірювання результатів діяльності.
Разом з тим, необхідно врахувати, що маркетингові
технології не гарантують "кінцевого" результату, обумовленого суперечливістю та унікальністю їх об'єкта.
Об'єкт, з яким вони працюють, – ринок – схильний до дії
такої кількості внутрішніх і зовнішніх детермінант, що
чітко визначитися в них часто не є можливим [6].
Нині технологій маркетингу багато. Зазвичай серед
основних виділяють п'ять: сегментування, націлювання,
позиціонування, аналіз і прогнозування. Сегментування
як технологія маркетингу передбачає поділ ринку на
окремі сегменти задля досліджень споживчого попиту,
відносин споживачів до певних продуктів. Таргетинг
(націлювання) як технологія маркетингу забезпечує
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фокусування маркетингових заходів на цільові сегменти
ринку (тобто дає змогу із загальної кількості споживачів
виділити за певними параметрами цільову аудиторію,
якій призначається конкретний продукт компанії, на яку
розрахована та чи інша реклама цього продукту). Позиціонування – це технологія маркетингу, що дає змогу
товару компанії за допомогою певних інструментів зайняти на ринку більш вигідну позицію, ніж позиції товарів компаній-конкурентів. Аналіз (у тому числі й аналіз
продажів) – технологія маркетингу, що включає в себе
діяльність з дослідження і вивчення ринку товарів і послуг, наявності та рівнів попиту на ті чи інші товари,
вивчення в динаміці цінової політики на ринку, отримання даних і визначення ставлення споживачів до
певних видів товарів з метою підвищення попиту на
товари компанії. Прогнозування є однією з найважливіших технологій маркетингу, що являє собою прийоми і
способи проведення маркетингових досліджень з метою оцінки перспективності ринку, можливостей його
розвитку, відстеження динаміки цін і тенденцій їх зміни
на період прогнозування [7].
Як свідчить зарубіжний досвід, використання маркетингових технологійдає змогу реалізовувати найбільш
оптимальну стратегію управління, досягаючи не лише
економічного, але й соціального ефекту. Проте вітчизняним підприємствам не завжди вдається досягати запланованих результатів на ринку (як на внутрішньому,
так і на міжнародному). Причин багато, тому розглянемо лише деякі з тих, які пов'язані з інтеграційними процесами України.
Модель економічного зростання України була та залишається надзвичайно вразливою до зовнішньоекономічних чинників. Загальний стан світової економіки
2012–2013 рр. не сприяв суттєвому зростанню попиту
на товари та послуги традиційного українського експорту. Так, наприклад, за 2013 р. обсяги експорту товарів
України становили 63 312 млн дол. США (порівняно з
2012 р. експорт склав 92 %). Слід зазначити, що у 2013 р.
від'ємне сальдо становило 13 652 млн дол. США, також
від'ємне воно було у 2012 р. – 15 848,3 млн дол. США) [4].
Крім того, починаючи з 2013 р. Україна отримала
потрійний негативний влив на зовнішньоекономічну
діяльність від партнерів по СНД, який лише посилюється в поточному році, по-перше, унаслідок циклічного
економічного спаду в регіоні, по-друге, унаслідок падіння попиту на український експорт через політику імпортозаміщення; по-третє, через запровадження заходів
протекціонізму та економічного тиску, пов'язаних з відмовою України інтегруватися до Митного союзу РФ,
Білорусі та Казахстану [10, с. 22].
У 2014 р. продовжилося погіршення показників зовнішньої торгівлі України. Так, у січні-лютому 2014 р.
обсяги експорту українських товарів становили
9 101,8 млн дол. США (обсяги імпорту становили
9 369,2 млн дол. США, за результатами I кварталу
2014 р. сальдо від'ємне). Порівняно з відповідним періодом 2013 р. експорт скоротився на 10 % [4].
Також не відбулося в Україні відновлення позитивної економічної динаміки ні в 2013 р., ні у першому кварталі 2014 р. Зокрема, індекс промислової продукції
(відносний показник, що характеризує зміну маси вироблених матеріальних благ у поточному періоді порівняно з базисним) у першому кварталі (січень-березень)
2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 95,5 %, тоді як у першому кварталі 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. – 95,0 %, що свідчить про збереження, в основному, негативної тенденції в промисловому секторі економіки за основними видами діяльності [4].
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Складні умови, в яких знаходяться вітчизняні підприємства (у тому числі й ті, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність), змушують їх активніше використовувати маркетингові технології. Розглянемо зміст та
специфіку маркетингових технологій, які рекомендуємо
використовувати вітчизняним підприємствам з різними
інформаційними, виробничо-збутовими, фінансовими
та іншими можливостями, а саме:
• вірусний маркетинг – це процес створення й
розміщення медіа вірусу – цікавого та привабливого
контенту (подібно вірусам, такі технології використовують будь-яку сприятливу можливість для збільшення
кількості переданих повідомлень. Вірусний маркетинг як
маркетингова технологія передбачає створення зацікавленості представників цільової аудиторії у передачі
маркетингового повідомлення іншим особам. Інколи
"вірусний маркетинг" пов‘язують лише з Інтернеттехнологіями, вважаючи, що він як маркетингова технологія використовує існуючі соціальні мережі для підвищення обізнаності про бренд/товар/послугу);
• маркетингові Інтернет-технології – це комплекс
соціальних та управлінських процесів, які спрямовані на
якнайповніше задоволення потреб споживачів у мережі
Інтернет при формуванні пропозиції та системи обміну
товарів і послуг за допомогою інформаційних комунікаційних технологій [12, с. 82]. Витрати на застосування
Інтернет-технологій є невеликими, використовуються
доступні й фактично стандартизовані інструменти, можна забезпечити недосяжну за інших умов широту охоплення і при цьому адресність впливу на цільову аудиторію, забезпечується фактично миттєвий доступ на
ринок будь-якої країни чи регіону, у реальному масштабі часу оцінюється ефективність бізнесу тощо. Як маркетингова технологія Інтернет-маркетинг передбачає
застосування традиційних та інноваційних інструментів
і технологій (зокрема, у процесі проведення маркетингових досліджень може збиратися й аналізуватися
більш детальна інформація про ефективність рекламних Інтернет-повідомлень, профілю споживачів охоплених Інтернет-рекламою тощо) у мережі Інтернет задля
визначення і задоволення потреб і запитів споживачів
(покупців) шляхом обміну з метою отримання товаровиробником (продавцем) прибутку чи інших вигод.
Останніми роками все більшої популярності набувають
Інтернет-магазини як основний елемент збутової політики в середовищі Інтернет [1];
• CRM (Customer relationship management) –
управління взаємовідносинами з клієнтами. CRM-технології змінюють процес маркетингового планування,
знижуючи його трудомісткість. CRM визначають передусім можливості збирання, оброблення й ефективного
використання інформації, у першу чергу, про споживачів. Як маркетингова технологія інформаційні системи
класу CRM забезпечують ефективну орієнтацію на ринок і спрямовані на створення великої бази лояльних
клієнтів, яка саме і є для підприємства довготерміновою
конкурентною перевагою;
• трейд-маркетинг (торговий маркетинг, tradeмаркетинг) – це діяльність усіх учасників торгівлі, спрямована на організацію просування товару від виробника до кінцевих споживачів найбільш вигідним для всіх
учасників чином Як маркетингова технологія трейдмаркетинг спрямований на підвищення попиту на рівні
гуртової та роздрібної торгівлі, тобто на використання
маркетингової комунікації та інших заходів у каналах
дистрибуції, а не на рівні кінцевого споживача. Одним із
інструментів
трейд-маркетингу
є
мерчандайзинг
(merchandising) – комплекс маркетингових заходів,
здійснюваних у торгових приміщеннях, насамперед
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при веденні роздрібної торгівлі, і спрямованих на те,
щоб "підвести" покупця до товару і створити сприятливу ситуацію, що забезпечує максимальну ймовірність здійснення покупки;
• інтегровані маркетингові комунікації – це взаємодія всіх форм комплексу комунікацій, при якому кожна із
форм повинна бути інтегрована з іншими інструментами
маркетингу і підкріплена ними для досягнення максимальної економічної ефективності. Як маркетингова технологія інтегровані маркетингові комунікації дають можливість забезпечити комунікацію з певними сегментами
ринку, використовуючи комплекс різних методів: організаційних, технічних, економічних, інформаційних задля
виконання завдань, поставлених перед підприємством;
• брендинг і ребрендинг. Брендинг – це діяльність
з формування і розвитку бренду. Як маркетингова технологія брендинг передбачає використання сукупності
знань про способи і засоби управління процесами формування та розвитку бренду, а також досягнення конкурентоспроможної переваги для підприємства через
диференціювання товару, причому ознаки, що диференціюють бренд, є якраз ті, які забезпечують споживача
вигодами, за які він згоден платити. Ребрендинг – знаходження нової позиції для бренду і модифікація ідентичності бренду. Як маркетингова технологія ребрендинг передбачає здійснення рестайлінгу – візуальної
зміни елементів бренду (логотипу, фірмового стилю або
інших атрибутів бренду) і репозиціювання бренду, тобто зміну позиціонування на ринку, зміну назви, логотипу
та візуального оформлення;
• крос-маркетинг – це спільне просування товарів
декількома не конкуруючими між собою підприємствами, продукція яких доповнює одна одну. Як маркетингова технологія крос-маркетинг забезпечує перехресне
просування підприємства (товару) двома чи більшою
кількістю підприємств, реалізуючи спільні маркетингові
програми, спрямовані на стимулювання збуту або підвищення обізнаності [5];
• інші (мережевий маркетинг, маркетингові технології call-центру, мобільні маркетингові технології, продукт-плейсмент, технології прямого маркетингу, технологія виставкової діяльності підприємства тощо).
Використання вітчизняними підприємствами вищерозглянутих маркетингових технологій (кожна з яких
має свої переваги й недоліки), сприятиме досягненню
маркетингових та управлінських цілей, підвищенню конкурентоспроможності і товарів, і підприємства, посиленню позицій на ринку.
Висновки. Отримані результати аналізу розглянутих підходів до тлумачення сутності маркетингових технологій та визначення їх ролі в забезпеченні ефективного розвитку вітчизняних підприємств засвідчили необхідність поглиблення теоретико-методичних і прикладних засад маркетингових технологій як одного з
пріоритетних та перспективних напрямків розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Їх практичне

використання дасть змогу підприємствам цілеспрямовано обирати найбільш ефективні у конкретній ринковій
ситуації маркетингові заходи, оптимізувати маркетингові процеси, раціоналізувати і координувати вибір ефективних маркетингових інструментів. Застосування маркетингових технологій забезпечить підвищення ефективності управління як маркетинговою діяльністю, так і
діяльністю підприємства загалом на основі спеціалізації
праці маркетологів, розробки і застосування сучасних
наукових методів та засобів планування, організації,
обліку, аналізу й контролю діяльності.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Подальшого дослідження потребують питання, пов'язані з визначенням особливостей використання
маркетингових технологій, відповідного інструментарію
оцінювання ефективності їх застосування підприємствами, які працюють у різних сферах діяльності на внутрішньому і/чи на міжнародному ринках.
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КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию сущности и особенностей маркетинговых технологий, необходимости их использования отечественными предприятиями в условиях конкуренции. Рассмотрены вопросы, касающиеся толкования понятия "маркетинговые
технологии", их видов и основных характеристик. Целью статьи является исследование роли маркетинговых технологий в обеспечении эффективного развития отечественных предприятий в современных условиях.
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МОРАЛЬНА ТЕЛЕОЛОГІЯ В ЕТИЧНІЙ КРИТИЦІ ЕКОНОМІЗМУ
У статті розглянута моральна телеологія в умовах етичної критики економізму. Відповідальність як етична категорія проінтерпретована з точки зору економічної етики та з урахуванням генетичного взаємозв'язку економіки і
моралі. Визначені альтернативні інтерпретації ідей економізму в етиці бізнесу. Виявлений вплив етики відповідальності на формування нових стилів економічного та управлінського мислення.
Ключові слова: етика бізнесу, економізм, моральна телеологія, відповідальність, економічне мислення, управління.

Постановка проблеми. "Економіка – напрям етики" – це відоме твердження лунає в багатьох дослідженнях етичних проблем економічної діяльності. Критика ідей економічного детермінізму виникає як наслідок зведення економічної діяльності винятково до економічної раціональності та винесення при цьому "за
дужки" ролі взаємодії економічних àкторів. На противагу
цьому постає питання про те, яким чином буде реалізована людська гідність, свобода, відповідальність в умовах господарської діяльності, це і відсилає до прямого
взаємозв'язку між економічною діяльністю та її етичним
унормуванням. Відтак актуальним постає питання про
місце етики бізнесу в умовах критики економізму та
розвитку моральної телеології.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Хоча
проблема моральної телеології економіки не є новою,
сьогодні зростає увага до етичних аспектів діяльності
бізнес-організацій, їх впливу на соціум і довкілля, а також управління ними. Це демонструють, зокрема, й основні дослідження у сфері економічних етик – англосаксонська парадигма етики бізнесу (представлена науковими роботами Дж. Елкінгтона, А. Керола, М. Бекмана,
А. Пайса, Е. Шерера, М. Бейкера та ін.) і континентальна господарська етика (П. Ульріх, Г. Гамерман та ін.).
Разом із тим, основна тема етики бізнесу, а саме – тема відповідальності бізнесу перед суспільством і майбутніми поколіннями, – є фундаментальною міждисциплінарною проблематикою. Відтак знаходить своє обґрунтування, по-перше, у дослідженні загальних етичних, соціологічних і соціально-філософських проблем
сучасного капіталізму (у визначенні дискурсів відповідальності та виявленні етичних викликів в умовах глобалізації, що показано у роботах К.-О. Апеля та
Ю. Габермаса), по-друге – у теоріях екологічно орієнтованої етики майбутнього (Г. Йонас, К. Рау). Окрім того,
ряд дослідників (наприклад, Р. Де Жорж) зазначають, що
етика бізнесу – це не тільки дисципліна, але й "рух" за
дотримання соціальної відповідальності та за приведення бізнес-діяльності у відповідність до принципів сталого
розвитку. У свою чергу, це підтримується багатьма міжнародними організаціями й ініціативами та фіксується
відповідно в їх документаціях, деклараціях і рекомендаціях (наприклад, принципи "Глобального договору ООН",
"Керівництво ОЕСР для багатонаціональних компаній",
декларація Круглого столу Ко "Принципи бізнесу" та ба-

гато інших), які здійснюють вагомий вплив не тільки на
думку громадськості, але й на етичні дискусії загалом.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
В умовах економізму власна логіка розвитку ринків (незалежно від намірів окремих економічних àкторів) робить ідею економічної етики по-своєму парадоксальною: внутрішньо властива капіталізму логіка економізму
певною мірою передбачає самодостатність, первинність інтересів економіки (яка забезпечує людські потреби) перед інтересом гуманістичних цінностей. Поряд
з тим, життя людства в глобальних умовах, "постнаціональна констеляція" (Ю. Габермас) приводять спочатку
до поступового подолання іронічного ставлення до етичного виміру економічної діяльності, а далі – до виведення на авансцену етико-економічних розвідок проблеми відповідальності економічних àкторів як на макро-, так і на мікрорівні. Критика економізму, яка виникає
в результаті переоцінки світоглядних орієнтирів сучасних економічних моделей та переосмислення соціальної, соціокультурної ролі бізнесу в житті спільнот, суспільств і планети, акцентує увагу на перевагах гуманістичних, етичних, філософських підходів до управління з
урахуванням такого сучасного етичного стандарту, як
відповідальність за майбутнє людства. У такій перспективі виникає необхідність перегляду місця економізму в
умовах нових етичних стратегій, які проголошуються
менеджментом багатьох організацій та набувають
швидкого розвитку в останні десятиліття.
Формулювання завдань та цілей статті. Мета
статті – проаналізувати сучасне становище етики бізнесу та виявити роль моральної телеології в етичній критиці економізму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині
етика бізнесу стає інструментом іміджетворення й засобом формування "ділової бездоганності" (П. Ульріх).
На соціальному рівні етичні стандарти впроваджуються
в діяльність організацій шляхом створення етичних кодексів та кодексів корпоративної поведінки, а також
знаходять відображення в стандартизації ділової комунікації. На індивідуальному рівні імідж ділової людини,
окрім іншого, включає такі традиційно етичні поняття, як
відповідальність, дотримання взятих на себе зобов'язань, зрештою – самоповагу та гідність. Відтак, можна
погодитися, що "бізнес-організації нині очікують відповідальної поведінки бізнесу, що іде в розріз із тим, що
очікується традиційно. Хоча люди все ще частіше гово© Ільїна Г., 2014
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рять про бізнес у термінах товарів, робіт і прибутків, по
всій планеті розуміється і приймається той факт, що
бізнес-підприємство залишається членом спільноти.
Ціллю прибутку та економічного прогресу не є право
ігнорувати норми спільноти, її цінності, а також стандарти поваги, єдності та якості" [7, с. 4].
Як зазначають сучасні дослідники, "ринки стають вільними і залишаються вільними, якщо їх гравці відповідальні та поважають базові цінності чесності, надійності,
справедливості та самодисципліни. Альтернативою до
відповідальної поведінки бізнесу є неефективні ринки та
високовартісне урядове регулювання. Вільні потоки капіталу, таланту, знання і креативності можливі там, де спільноти дотримуються прозорості, поваги до власності,
ринково-орієнтованих правових рамок, а також надійних
механізмів вирішення суперечок" [7, с. іх–х]. Отже, з точки зору управлінської ефективності, етиці бізнесу віддається прерогатива у створенні таких стандартів комунікації, які б підтримували функціонування вільного ринку.
Проте є й більш глобальний запит щодо ділової етики,
пов'язаний з темою відповідальності бізнесу за свою
діяльність у зв'язку із загрозами, які стоять перед людством загалом. Так, на планетарному рівні необхідність
соціальної відповідальності бізнесу загострюється глобалізацією екологічної проблематики й проблемами виживання людства, що в концепції сталого розвитку.
Стан сучасної етики в цілому нині є "наріжним каменем" і розглядається в багатьох сферах діяльності.
Суть його парадоксальності зауважує відомий німецький філософ К.-О. Апель: "З одного боку, необхідність
етики солідарної відповідальності людства, яка мала б
силу інтерсуб'єктивного зобов'язання, ніколи ще не була такою актуальною, як сьогодні, і саме через жахливе
збільшення ризику людської активності взагалі та конфлікти, спричинені технічними можливостями науки. З
іншого боку, мабуть, ще ніколи не було так важко, як
сьогодні, раціонально обґрунтувати інтерсуб'єктивно
чинну етику, причому саме тому, що сучасна наука засвоїла стереотип раціонального інтерсуб'єктивного обґрунтування як ціннісно-нейтрального і за цією ознакою
розглядає всі ціннісно не нейтральні теоретичні побудови як чисті ідеологізми" [1, с. 16]. Як бачимо, сучасна
етика в цілому – це етика відповідальності, яка регулює
комунікативні механізми спільнот і суспільств, формуючи певні раціональні зразки етичних норм.
Усе вищесказане підводить до думки, що в мозаїчній
палітрі проблем і питань, які ставляться в сучасних економічних етиках, можна виокремити дві ключові сфери –
тему соціальної відповідальності àкторів економічної
діяльності та тему кінцевої мети економічної діяльності
загалом (друга випливає з генеалогічного взаємозв'язку
економіки і моралі). Перше питання акцентоване в англосаксонській традиції ділової етики (Business Ethics),
яка зосереджує власні зусилля на концептуалізації корпоративної соціальної відповідальності (її соціальній,
екологічній та економічній складових), корпоративного
громадянства тощо. Натомість впливові європейські концепції господарської етики шукають фундаментальні
засади досконалої ділової репутації у сфері взаємозв'язку моралі з раціональною діяльністю (видатним зразком
якої виступає економічна діяльність) [Див.: 4].
Позиція економізму знаходить чітке відображення у
традиційній критиці етики бізнесу. З одного боку, "справа бізнесу – тільки бізнес", – заявляють економісти, які
відстоюють ідею самодостатності економічної раціональності, принципи економічного детермінізму та ідеї
вищої доцільності економічного блага. Бізнес повинен
дбати сам про себе, і його успішне функціонування є
благом, без будь-яких додаткових надбудов у вигляді

етики [Див.: 10]. Така позиція, по суті, є позицією "економізму", визначеного П. Ульріхом як "віра економічної
раціональності тільки в саму себе і в ніщо інше" [4,
с. 21], відповідно до чого всі соціальні явища розглядаються крізь призму їх економічних витоків. Проте сучасне економічне мислення зазнає значних трансформацій
саме у зв'язку з розширенням сфери відповідальності
бізнесу (тобто етичної сфери).
Слід додати, що каталлаксична модель економіки в
цілому орієнтована на взаємодію, що в сукупності з
формуванням інформаційного суспільства зрештою
привело до формування норм цієї взаємодії. Вони проголошуються у пошуках етичної легітимації пізнього
капіталізму, у встановленні принципів "морального капіталізму" тощо. Відтак, на думку Дж. Елкінгтона, "у всьому світі люди бізнесу усвідомлюють той факт, що ключові ринки перебувають на грані швидких змін, зумовлених новими екологічними стандартами і пов'язаних із
запитами споживачів. У результаті нові сутнісні напрямки (new bottom lines) розгорнулися поруч із старими
константами "прибутку-збитку". Проблема корпоративного громадянства, яка була оцінена як низькопріоритетна, у програмі сталого розвитку постає у процесах становлення конкурентного і стратегічного завдання для
основних ділянок індустрії й комерції" [9, с. 44]. Згадані
дослідником напрями – це екологічна, економічна та
соціальна відповідальність бізнесу, тобто формування
такого економічного мислення, в якому бізнес стає соціальним àктором, і відповідальність його розуміється
не тільки як відповідальність за свою діяльність, але й
відповідальність перед локальними спільнотами, з якими суміжна його діяльність.
Таким чином, соціальна відповідальність бізнесу
нині стає основним предметом ділової етики, що оцінюється дослідниками почасти іронічно. "Якщо людожери
користуються виделками – чи це прогрес?" Таке запитання-парадокс Стансілава Єжи Лєца стало метафоричним відображенням сучасного бізнесу. Так, на думку
Дж. Елкінгтона, бізнесмени, які традиційно розглядалися як "людожери", що зосереджені на прибутках, нині
зобов'язані дбати про власний імідж, отже, вести відповідальний бізнес. Таким чином, ділова етика розглядається як напрям знань, який забезпечує фундаментальне обґрунтування моралі в господарській діяльності, і
є зосереджена на проблемі відповідальності людства
перед майбутнім. Окрім того, вона має й суто прикладне значення – виявити загальні засади ділової бездоганності учасників економічних процесів.
Відтак особливостями критичного виміру практично
всіх напрямів етики бізнесу стає наявність суперечливого
ставлення з приводу її доцільності, ґрунтоване на позиції
економічного детермінізму. Хоча в такому випадку етика
бізнесу виходить у своєму обґрунтуванні суто із засновків
економізму ("етика платить" – тобто етика впливає на
імідж, що впливає на прибуток). У випадку господарської
етики "гібрид" етики з економікою виступає способом
встановлення взаємозв'язків "між економічною логікою та
етичним здоровим глуздом", що, на думку П. Ульріха,
виходить за межі сфери впливу політичної економії, причиною чого є те, що остання з часом "уявила себе вільною від будь-яких "цінностей", "чистою" економічною
теорією, в аксіоматиці якої немає місця для етичних категорій" [4, с. 10]. Водночас "життєва доцільність" такої
економіки часто ставиться під сумнів, оскільки передбачає, що мета раціональної діяльності – забезпечення
максимального добробуту і блага: усе це в умовах споживчих орієнтирів сучасного суспільства та очевидних
соціальних і екологічних наслідків економічної діяльності
виглядає непереконливим. Отже, роль моралі в етиці
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бізнесу передбачає постановку питання про співвідношення господарювання і гідного життя.
Генеалогічний взаємозв'язок економіки і моралі в
цьому сенсі виступає вагомим аргументом на користь
важливості встановлення та дотримання етичних стандартів у бізнес-діяльності. Звертаючись до європейської
традиції етико-економічних досліджень, яка акцентує
більш значну увагу на темі моральної телеології (зокрема, на ідеї гідного життя як на кінцевій меті економічної
діяльності загалом), слід вказати на їх історичну детермінованість, яка ігнорується в критиці амбітних цілей сучасної бізнес-етики. Так, за зауваженням П. Ульріха, у
добу премодерну "автономізація комерційних мотивів
наживи, їх виділення з безпосереднього життєвопрактичного смислового контексту і ціннісного масштабу
було буквально немислимим. Відповідно, усі економічні
вчення премодерну – від Арістотеля до Адама Сміта –
були за своєю суттю господарською етикою" [4, с. 24–25].
Етичний вимір економізму виявляється також у тезі
про те, що (на думку Г. Габерманна) "між економічно вигідним та етично правильним (для підприємця в ринковій
економіці) немає суперечності: ці поняття співпадають. Це
не суперечить моралі, а, навпаки, є моральним обов'язком
підприємця, згідно з його підприємницьким резонам робити все, щоб підтримувати підприємництво на відповідному
рівні" [Цит. за: 4, с. 76]. Подібний "принцип прибутку", який
у тому чи іншому вигляді формує економічний дискурс із
часів А. Сміта, апелює до ідей економізму, проте в багатьох випадках ігнорує той факт, що кінцевою метою економічної діяльності в повноцінному сенсі є не абстрактне
накопичення матеріальних благ, а – забезпечення гідного і
щасливого життя людини.
Тому поряд із класичним філософським дискурсом
щодо проблеми відповідальності, нині виникає ряд її
альтернативних інтерпретацій та вимірів у зв'язку із її
включенням у центральну тематику бізнес-етики. Е. Шерер назвав традиційну парадигму етики бізнесу "парадигмою національних держав", не придатною для доби
глобалізації [11, с. 415], в умовах якої міжнародні корпорації можуть володіти надпотужними ресурсами, зв'язками, впливовістю. Відбувається "транснаціоналізація"
політичної, економічної, культурної діяльності, що приводить до "постнаціональної констеляції" (Ю. Габермас)
[5] – стану, особливостями якого є провідна міжнародна
роль корпорацій та відсутність достатньо потужних міжнародних організацій для контролю за їх діяльністю.
У такий ситуації неможливою стає засаднича теза
традиційної парадигми, а саме – розподіл економічної
та політичної сфер впливу. Зокрема, антагоністами постають капіталізм і демократія, і саме на подолання
цього антагонізму спрямоване формування етичного
мислення. Так, з позиції Ю. Габермаса, "ринки товарів,
капіталу і праці керувалися власною логікою, незалежно від намірів людей, залучених до них. Разом із адміністративною владою гроші, таким чином, також стали
анонімним посередником соцієтальної інтеграції, що
функціонує поза свідомістю окремих àкторів. Зараз така
системна інтеграція конкурує з іншою формою інтеграції, тією, що панує у свідомості людей, залучених до
неї, тобто із соціальною інтеграцією через цінності, норми та процеси досягнення взаєморозуміння" [2, с. 61].
За умов "постнаціональної констеляції" та з появою
ідеї комунікативного консенсус як мети спільної діяльності людей соціальна відповідальність постає способом саморегуляції наслідків діяльності бізнесу, що формує нові парадигмальні осяги тієї ж ідеї відповідальності бізнесу. "Задля уникнення серйозної й незворотної
шкоди необхідно буде не тільки протистояти неконтрольованому зовнішньому впливу на довкілля, але й са-
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мій логіці нічим не стримуваного наукового й технологічного прогресу, – заявляє Е. Гідденс. – Ця гуманізація
технології, ймовірно, буде також поєднана з привнесенням моральної проблематики у нинішні, здебільшого
"інструментальні" відносини між людьми й штучно створеним навколишнім середовищем" [3, с. 317].
Як бачимо, етика бізнесу нині ставить перед собою
актуальні й амбітні цілі – спрямувати бізнес на забезпечення гідного співжиття людей, зменшення екологічних небезпек, боротьбу з вадами капіталізму та на
участь у житті спільнот. Відтак вона стає інструментом
менеджменту – етичні принципи працівника стають
темою співбесід при прийомі на роботу, корпоративні
кодекси внормовують етичні стандарти поведінки,
значна кількість міжнародних організацій працює над
приверненням уваги бізнесу до боротьби з порушеннями етики бізнесу. Етика бізнесу нині стає в тому числі й управлінською проблемою.
Управління, яке є феноменальною основою менеджменту як науки, повинне виступати біосоціальним
явищем, в якому оприявлюється проблема особистості,
що пов'язано з індивідуалізацією соціального буття.
Власного загострення ця проблема здобуває у зв'язку з
поставанням "індивідуалізованого суспільства" (З. Бауман). Індивід у межах міжособистісних інтеракцій здобуває власну ідентичність через дистанціювання (від
самого себе), і саме те, що його самість є принципово
соціальною структурою, уможливлює відчуття власної
унікальності, без якого він ризикує сформувати хибну,
кризову ідентичність. Процеси позбавлення індивідом
абстрактності (що є суттєвою настановою сучасних соціальних дискурсів) призводять до розриву соціальних
зв'язків. Отже, індивідуалізація соціального життя випливає з розпаду ідеї суспільства, зумовленого відсутністю в ньому метасоціальних принципів, які б забезпечували його інтеграцію. У цьому сенсі ділова етика виступає способом раціоналізації та впорядковування
кризових процесів і явищ, які зумовлені глобальними
соціальними трансформаціями і новим становищем
людини. Моральна телеологія в умовах етичної критики
економізму в управлінському вимірі означає спрямування економічної діяльності не саму на себе (як це
передбачено ідеями економізму), а спрямування її на
традиційно етичні явища (гідне життя, самореалізація,
відповідальність тощо).
Висновки. Нині бізнес розглядається не тільки в
сенсі його економічних параметрів, але й з точки зору
його ролі у житті спільнот і суспільств. Сферою застосування етики бізнесу стає проблема соціальної відповідальності, яка формує новий тип економічного мислення, а також нові управлінські цінності. Ідеї економізму, які наразі не зникають з поля соціоекономічного
буття людини, тим не менше, знаходять альтернативні
інтерпретації в етиці бізнесу як у звʼязку з тим, що етика
бізнесу пропонує бізнес-організаціям взяти на себе амбітні місії щодо зниження негативних екологічних наслідків людської діяльності та покращення становища
людей у планетарному масштабі, так і, що важливо, у
формуванні нових стилів економічного та управлінського мислення, головною засадою якого є відповідальність. Переоцінка економізму, таким чином, стає світоглядним орієнтиром етики бізнесу, в яку впроваджується тема моральної телеології як основної мети економічної діяльності загалом й економічного àктора зокрема.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Тема економізму, широко досліджена в англосаксонських та особливо континентальних етичних
доктринах, наразі недостатньо розроблена в перспективі українського економічного мислення, що важливо
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як для розвідок з філософії бізнесу (що може знайти
вияв у темі становлення економічної ідентичності), так і
суто в етиці бізнесу (щодо питань етики управлінської
діяльності у сфері соціальної відповідальності).
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МОРАЛЬНА ТЕЛЕОЛОГИЯ В ЭТИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ ЭКОНОМИЗМА
В статье рассмотрена моральная телеология в условиях этической критики экономизма. Ответственность как экономическая
категория проинтерпретирована с позиции этической критики экономизма. Определены альтернативные интерпретации идей экономизма в этике бизнеса. Выявлено влияние этики ответственности на формирование новых стилей экономического и управленческого мышления.
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MORAL TELEOLOGY IN ETHICAL CRITIQUE OF THE ECONOMISM
The paper considers the moral teleology in terms of ethical critique of the economism. Responsibility as an ethical category is interpreted in
terms of economic ethics and taking into account the genetic relationship between the economy and morality. The alternative interpretation of ideas
of the economism in business ethics is identified. The influence of ethical responsibility to the formation of new styles of economic and management thinking is revealed.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ MIRR В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Розкрито особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів, обмеження щодо його
застосування, переваги і недоліки порівняно з показниками оригінального IRR та NPV для проектів з певними вихідними характеристиками. Визначено можливості адаптації методу MIRR до альтернативних розрахункових підходів
оцінювання грошових потоків інвестиційного проекту.
Ключові слова: модифікована внутрішня норма дохідності, грошові потоки, ефективність, реальні інвестиції,
оцінювання, інвестиційні проекти.

Постановка проблеми. У сучасних умовах гострого
дефіциту на підприємствах України вільних фінансових
ресурсів, що можуть бути спрямовані на реальне інвестування, критичного значення набуло правильне обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів,
що є найбільш відповідальним і складним етапом у
процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств. Недосконалість інструментарію оцінювання ефективності використання засобів на технічне переозброєння підприємств, недостатня практична розробленість
цієї проблеми зумовили необхідність перегляду не лише методичних рекомендацій щодо управління інвестиціями, але й розробки і впровадження нових, значно
ефективніших та адекватних сучасним економічним
реаліям підходів до оцінювання ефективності реальних
інвестицій підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам розвитку методичного інструментарію оцінювання ефективності реальних інвестицій приділяло ува-

гу багато вітчизняних та західних науковців. Придатність окремих методів для оцінювання інвестиційних
проектів обговорювалася часто та емоційно. Щодо методу внутрішньої норми дохідності історичне значення
має спір між Боулдінгом (Boulding K.) [12] і Райтом
(Wright C.) [20], варто також звернути увагу на тривалу
дискусію між Хостербахом (Hosterbach E.) і Хаберштоком (Haberstock L.), наприклад [14] та [15]. Окремі аспекти можливості застосування методу модифікованої
внутрішньої норми дохідності (MIRR) у сучасній практиці проаналізовано у роботах Ю. Брігхема і Л. Гапенскі
[2; 13], С. Ліна (Lin S.) [18], російських учених П. Віленського, В. Лівшиця та С Смоляка [4]. Систематизацію
принципів оцінювання інвестиційних проектів на основах компаудингу та розвиток відповідного методичного
інструментарію на комплексних засадах здійснено у
роботах А. Растяпіна [9], проте аналізу перспектив застосування методу MIRR уваги не приділено. Широко
зустрічається твердження про можливість застосування
© Кухта П., 2014
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MIRR у порівняльному аналізі будь-яких інвестицій (наприклад, див. [5], [16]), що є, на нашу думку, необґрунтованим і помилковим твердженням. Деякі підходи щодо вирішення проблеми виявлених обмежень застосування та адекватної модифікації й адаптації IRR розглянуто в роботах [1], [3], [4] та ін. Серед останніх досліджень присвячених зазначеній проблематиці варто
відзначити наукову статтю Х. Керулффа (Kierulff H.)
[16], у якій він наполягає на широкому застосуванні в
проектному аналізі MIRR для визначення інвестиційної
привабливості, аттрактивності альтернатив.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Початково вітчизняні науковці переважно схилялися до
думки, що у промислово розвинутих країнах є бездоганні методики оцінювання ефективності інвестицій, які
здатні цілком задовольнити всі вимоги сучасної практики. Подальші наукові дослідження виявили чисельні
обмеження окремих методів обґрунтування доцільності
інвестицій, з'ясувалося, що у певних випадках вони
здатні давати навіть помилковий результат. У довідкових і навчальних виданнях часом надаються суперечливі, а іноді й потенційно шкідливі рекомендації щодо
принципів й доцільності застосування різних методів.
Нині залишаються маловивченими можливості модифікованих методів оцінювання ефективності інвестицій та
їх застосування з альтернативними розрахунковими
підходами до визначення грошових потоків, недостатньо розкрито переваги, недоліки і доцільність їх застосування для проектів з певними вихідними характеристиками. Як показує досвід аналізу реальних інвестицій модифіковані методи не завжди є прийнятними для управлінського персоналу, оскільки є недостатньо наочними і
зрозумілими без спеціальної підготовки, через що часом
ставлять під сумніви як їх адекватність, так і підсумкові
результати оцінки ефективності капіталовкладень.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення особливостей методу MIRR в оцінюванні
ефективності інвестиційних проектів, виявлення обмежень, переваг і недоліків його застосування.
Виклад основного матеріалу дослідження. У теорії та практиці інвестиційного аналізу оцінювання економічної ефективності проектів може здійснюватися на
основі використання різних підходів та методів, заснованих на дисконтуванні й компаундуванні. Ця проблематика досліджувалася зокрема у [1–5; 10–20]. Для
позначення концепції внутрішньої норми дохідності використовується багато різних термінів, таких, як дохідність (Yield), ставка відсотку (Interest Rate of Return),
дохідність інвестицій (Return of Investment), теперішня
поточна вартість доходу на інвестиції (Present Value
Return on Investment), метод інвестора (Investor's
Method), ставка дохідності з поправкою на час (Timeadjusted Rate of Return), а також гранична ефективність
капіталу (Marginal Efficiency of Capital) [1, с. 77]. Ми будемо використовувати термін "внутрішня норма дохідності" (Internal Rate of Return, IRR).
Модифікована внутрішня норма дохідності інвестиційного проекту (Modified Internal Rate of Return, МIRR) є
різновидом показника IRR, що ефективно його замінює,
при цьому усуваючи більшість недоліків IRR та зберігаючи його переваги над показником чистого приведеного до
теперішньої вартості доходу (Net Present Value, NPV) від
реалізації конкретного проекту, порівняно з альтернативними можливостями вкладання наявного капіталу.
Загалом внутрішня норма дохідності проекту – це
показник граничної межі допустимої вартості авансованого в проект капіталу, перевищення якої робить проект
збитковим; тобто цей показник відображає норму дис-
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конту, за якої NPV проекту дорівнює нулеві. Отримане
значення IRR порівнюється із середньозваженою вартістю
капіталу проекту (Weighted Average Cost of Capital,
WACC), і проект приймається до реалізації з погляду фінансової ефективності, якщо IRR > WACC.
Показник IRR має окремі недоліки, унаслідок яких
його використання для оцінювання ефективності проектів може призвести до прийняття неправильного рішення. IRR зовсім не придатний для аналізу неординарних
інвестиційних потоків (тобто коли відплив і приплив капіталу чергуються), він не дає можливості розрізняти
ситуації, коли пріоритетність проектів змінюється залежно від ставки дисконтування, та не дозволяє використовувати різні ставки дисконтування до різних періодів
реалізації проекту тощо [8, с. 179]. Ґрунтовний аналіз та
систематизацію всіх недоліків методу IRR здійснено у
працях відомих американських учених Г. Бірмана і
С. Шмідта [1, с. 109–117, 120], Ю. Брігхема та Л. Гапенскі [2, с. 217–226], Ван Хорна [3, с. 359–361], Дж. Лорі й
Л. Севіджа [19], а також російських учених П. Віленського, В. Лівшиця та С. Смоляка [4, с. 284–317].
Унаслідок характерних недоліків IRR в оцінюванні
проектів, постала необхідність пошуку його ефективних
замінників. Найбільш обґрунтованим підходом можна
вважати використання в оцінюванні проектів вартості на
кінець горизонту планування, метод МIRR є цікавим
прикладом такої модифікації з широкими можливостями
подальшого розвитку. У багатьох випадках метод МIRR
здатний ефективно замінити IRR, усуваючи більшість
його недоліків та зберігаючи його переваги над іншими
критеріями ефективності проекту. Отже, МIRR являє
собою ставку дохідності, за якою кінцева вартість чистих грошових потоків проекту дорівнює теперішній вартості інвестиційних витрат:
n
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(1)

де NCFt – чистий грошовий потік у році t, підрахований
за традиційною схемою та без урахування здійснених
інвестицій (якщо вони припадають на цей рік); Inv t –
загальна сума всіх інвестицій (як вкладення власного
капіталу, так і позичених коштів), що здійснюються в
році t, від дати початку реалізації проекту; t – порядковий номер року від початку реалізації проекту (дати
початку інвестицій); n – кількість років у періоді, за який
розглядається проект.
Звідси
n
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t
t =0 (1 + WACC )
Метод МIRR припускає, що грошові потоки від усіх
проектів реінвестуються за ставкою, що дорівнює вартості капіталу, тоді як при застосуванні методу IRR ставка
реінвестування дорівнює IRR. Оскільки припущення, що
реінвестування має здійснюватись під вартість авансованого капіталу, більш правильне, МIRR є кращим індикатором дійсної прибутковості проекту. За аналогією з
критерієм IRR, інвестиційний проект буде вважатися
прийнятним до реалізації, якщо модифікована внутрішня
норма дохідності перевищує необхідну відносну віддачу
на вкладений капітал, тобто МIRR > WACC. Якщо проект
фінансується лише за рахунок позики комерційного банку, то значення МIRR показує верхню межу допустимого
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рівня банківської процентної ставки, перевищення якої
робить проект збитковим. МIRR також вирішує проблему
мультиплікації IRR.
Проте МIRR має одну проблему, пов'язану з питанням, куди відносити від'ємні грошові потоки, що з'явилися після деяких додатних потоків. Ці нові від'ємні потоки нестандартних проектів можна відносити на збільшення витрат (тобто характеризувати їх як інвестиційні
витрати), або зменшення вигод проекту. Більш виважений підхід до визначення МIRR полягає в тому, що від'ємні чисті грошові потоки, які мають місце після додатніх, не компаундують, а дисконтують та розглядають
як витрати (тобто всі негативні чисті грошові потоки
розглядають як інвестиції):
n
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де CIFt – лише додатні чисті грошові потоки проекту в
t-му періоді; COFt – сукупність грошових витрат інвестиційного проекту в t-му періоді (здійснені інвестиції плюс
чисті грошові потоки, що взагалі мають від'ємне значення; але в цьому випадку враховуються без мінуса).
Проектні експертизи останніх років, що здійснюються провідними фінансовими організаціями Заходу, використовують МIRR, не регламентуючи при цьому способи віднесення нових від'ємних потоків для нестандартних проектів, залишаючи це на розсуд експерта.
Традиційна розрахункова схема визначення грошових потоків проекту останнім часом підпадає під суттєву, а головне обґрунтовану критику (див. [7], [10]). Традиційна схема приховує потенційно небезпечні моменти виникнення неплатоспроможності за конкретним
проектом, як з виплати відсотків за отримані позики (що
набуває особливої актуальності в перші роки реалізації
проекту), так і щодо погашення основної частини боргу.
Визначення чистих грошових потоків на основі вилучення кредитних елементів, або інакше – схема власного капіталу, дає змогу відстежити такі моменти і
проаналізувати, яким чином відобразиться на можливості погашення боргу та загальній ефективності проекту відстрочення виплат. На відміну від традиційного
підходу згідно з розрахунковою схемою власного капіталу в процесі прийняття рішень на основі IRR-методу
отримане значення внутрішньої норми дохідності проекту необхідно порівнювати вже з вартістю власного капіталу, а не WACC.
Модифіковану внутрішню норму дохідності власного
капіталу (МIRRВК) доцільно визначати з такого рівняння:
n
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де (NCFBK )t – чистий грошовий потік у році t, визначений без урахування здійснених вкладень власного капіталу та з вилученням відсоткових платежів і виплатою
основної частини боргу; (InvВК )t – вкладення власного
капіталу в році t від дати початку здійснення інвестицій
(включаючи залучення засобів від сторонніх інвесторівпайщиків або акціонерів); kВК – необхідна норма доходу
на вкладений власний капітал (рівень передбачених
щорічних нарахувань на поточну вартість власного капіталу при його альтернативному використанні, визначається за спеціальними моделями).
Проте найбільш доцільним робити висновки про
ефективність інвестиційного проекту слід на основі по-

казника MIRR, розрахованого за схемою власного капіталу з урахуванням CIF та COF (тобто класифікувати
від'ємні грошові потоки віддачі за проектом, як інвестиційні вкладення в проект), за можливості доповнюючи
аналіз визначенням індексом дохідності інвестиційного
проекту. Таким чином, МIRRВК доцільно визначати за
такою формулою:
n
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Аналізуючи розрахункову формулу для визначення
MIRR, слід також зазначити відсутність у науковопрактичній літературі однозначного підходу до встановлення граничного терміну планового горизонту реінвестування грошових потоків проекту [6, с. 41]. На думку
вітчизняного дослідника С. Кравченка [6] така методична невизначеність, як свідчать результати аналізу, негативно відбивається на об'єктивності оцінювання проектів, а застосування існуючих підходів до встановлення зазначеної величини в розрахунковій формулі показника істотно обмежує ефективне його застосування.
Можна вважати слушними пропозиції щодо використання як планового горизонту, наприклад, не термінів
корисної експлуатації об'єкта інвестицій або одержання
маржинального доходу, а нормативного максимально
допустимого періоду окупності вкладених коштів. При
цьому дещо зміниться економічний зміст показника,
тепер його можна визначити як рівень дохідності, при
якому сума витрат за проектом покриється надходженнями від його реалізації за максимально допустимий
період окупності, а також цей показник можна використати для встановлення допустимого рівня свободи дій
менеджерів у процесі мобілізації необхідних фінансових ресурсів для реалізації проекту. Тобто реальна вартість капіталу, який залучається для фінансування, не
повинна перевищувати MIRR, в іншому разі буде знижено економічну привабливість проекту через неприпустиме збільшення періоду його окупності [6, с. 42].
Щодо можливостей методу MIRR для вибору альтернативних проектів варто зазначити певні обмеження у
його використанні, що випливають безпосередньо з
принципів визначення та особливостей цього показника. Так, для зручності інвесторів, звичайно, додатково
розраховують індекс дохідності інвестиційного проекту,
який показує, у скільки разів (у частках одиниці) може
зрости дохідність інвестиційної альтернативи (тобто
зіставного за ризиком інвестиційного активу, що обертається на фондовому ринку, або, якщо не враховувати
ризиків проекту, ринкової безризикової ставки відсотку),
не перетворюючи цей проект у менш вигідний порівняно з вкладенням обмежених засобів у зазначену альтернативу (або рівновигідний проект). Розрахунок індексу
дохідності (IL) здійснюється на основі IRR, наприклад
за такими формулами:
IRR − k A
IRR − Z
,
(7, 8)
IL =
або IL =
kA
Z
де k A – дохідність інвестиційної альтернативи, у частках одиниці; Z – ринкова безризикова ставка відсотка, у
частках одиниці.
Економічний зміст цього показника полягає в тому,
що проект, навіть якщо він характеризується позитивним значенням NPV, не вважається надійно ефективним і на нього, можливо, не доцільно виділяти кошти,
якщо у межах корисного терміну існування проекту рин-
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кова безризикова ставка відсотків у найближчій перспективі суттєво зросте. В іншому випадку проект, що має
позитивний NPV, оцінюється як надійно ефективний і
можна залучати до його фінансування сторонніх інвесторів. Певний інтерес являє можливість використання
при розрахунку індексу дохідності безпосередньо MIRR
для зіставлення з відповідними модифікованими дохідностями інвестиційних альтернатив. В умовах управління проектом, орієнтованого на зростання ринкової
вартості підприємства, показник індексу дохідності порівнюється зі стандартним відхиленням дохідності, зіставної за ризиком у найближчому минулому інвестиційної альтернативи (або безризикової ставки відсотку),
тобто визначається запас міцності й стабільність дохідності розглядуваного проекту на тривалу перспективу.
Стандартне відхилення дохідності інвестиційної
альтернативи розраховується за формулою
2

m


 (k Α )t ′ 

m
1
′=
 ,
(9)
σk =
  (k Α )t ′ − t 1

m − 1 t ′=1 
m




де t ′ – номери періодів у минулому, починаючи з першого цілого останнього року або місяця; m – загальна
кількість досліджуваних минулих періодів (їх кількість
має бути не менша, ніж кількість майбутніх місяців (років), які ми плануємо дослідити щодо небажаного підвищення дохідності інвестиційної альтернативи понад
норму внутрішньої дохідності (IRR) нашого проекту).
Стандартне відхилення σ k показує розкид коли-

вань, що притаманний дохідності певної альтернативи
у досліджуваному минулому періоді, який необхідно
порівняти з "запасом міцності" індексу дохідності за
надійної оцінки ефективності проекту. У підсумку для
вибору інвестиційного проекту важливо, щоб виконувалася умова IL ≥ σ k .
Проте метод MIRR, на відміну від IRR та NPV, усетаки не доцільно використовувати для вибору альтернативних проектів. Якщо два проекти є зіставними за
масштабом і тривалістю, то MIRR та NPV дадуть однаковий результат і ніяких протиріч не виникне, на відміну
від порівняння за критеріями IRR та NPV. Якщо проекти
зіставні за масштабом і відрізняються за тривалістю,
MIRR та NPV засвідчать однакову доцільність реалізації за умови, що MIRR визначено виходячи та з урахуванням тривалості довгострокового проекту (у цьому
випадку для короткострокового проекту недостатні
грошові надходження класифікуються як нульові). Але
якщо альтернативні проекти суттєво відрізняються за
масштабом, можна прийти до суперечливих оцінок,
коли проект привабливий за критерієм MIRR буде мати
менший NPV, і навпаки.
Таким чином, цей метод не повністю відповідає
природним вимогам до показників ефективності проектів, а також не може бути покладений в основу оптимізації управління фінансовими ресурсами компанії.
Однією з основних причин введення модифікованих
показників IRR було бажання обійти його множинність
для "нетипових" інвестиційних проектів. Водночас усім
модифікованим IRR не властива низка практично корисних ознак, що має оригінальна IRR. Якщо IRR у випадку, коли вона існує, розділяє множину норм дисконту на
дві області, у першій з яких проект ефективний, а в іншій – ні, то MIRR ця властивість не притаманна. За різницею між MIRR та WACC не можна зробити ніяких висновків про запас міцності проекту. Інвестиційні аналітики
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та менеджери надають перевагу методу IRR, оскільки
вважають, що він дає можливість зіставити дохідність
інвестицій та ризик. Метод MIRR не повню мірою задовольняє вимогам інвесторів щодо інформації про стійкість проекту та визначення його типовості щодо інших
проектів при розрахунку грошових потоків у постійних
або дефлірованних цінах. Також при покращенні проекту, збільшенні величини чистого грошового потоку, його
MIRR, на відміну від оригінальної IRR, може як зрости,
так і зменшитися. Усі ці незручні властивості MIRR є
наслідком положення, у відповідності до якого замінити
звичайну IRR іншим показником зі збереженням необхідних властивостей неперервності, монотонності, однорідності та усередненості є неможливим.
Висновки. Таким чином, можна вважати, що метод
MIRR є привабливішим за IRR у якості характеристики
реальної дохідності проекту (або очікуваної довгострокової норми дохідності проекту), але NPV усе-таки кращий для аналізу альтернативних проектів, що відрізняються за масштабом, оскільки він показує в абсолютному вимірі, наскільки оптимальний проект збільшує
вартість компанії. Незамінним метод MIRR є для оцінювання нетипових проектів, де звичайна IRR дає помилковий або неоднозначний результат.
Можна сподіватися, що метод модифікованої внутрішньої норми дохідності набуде такої ж популярності,
як і його попередник, оригінальний показник IRR. У силу
властивостей цей метод також забезпечує конфіденційність інформації про проект, на відміну від NPV, який
певною мірою висвітлює масштаб проекту. Його можна
використовувати в якості основного критерію при затвердженні матеріалів про надання позик під реалізацію міжнародних проектів, оскільки при цьому зникає
необхідність порівнювати норми дисконту у різних країнах або розраховувати "світову" норму дисконту.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Адаптація методу MIRR до можливостей всебічного використання різних відсоткових ставок для
компаундування й дисконтування грошових потоків
проекту, з урахуванням обмежень щодо інших ключових параметрів, певною мірою забезпечить більшу гнучкість його застосування та наблизить до реальних
умов інвестування у сучасній практиці ведення бізнесу.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА MIRR В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Раскрыты особенности метода MIRR в оценке эффективности инвестиционных проектов, ограничения относительно его использования, преимущества и недостатки по сравнению с показателями оригинального IRR и NPV для проектов с определенными исходными характеристиками. Определены возможности адаптации метода MIRR к альтернативным расчетным подходам к оценке денежных потоков инвестиционного проекта.
Ключевые слова: модифицированная внутренняя норма доходности, денежные потоки, эффективность, реальные инвестиции,
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CHARACTERISTICS OF MIRR METHOD IN EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS' EFFECTIVENESS
There were analyzed characteristics of the Modified Internal Rate of Return method in the evaluation of investment projects, restrictions connected with its application, advantages and disadvantages compared with indicators of the original Internal Rate of Return and Net Present Value
for projects with certain baseline characteristics. It was determined opportunities to adapt the method of Modified Internal Rate of Return to alternative computational approaches of the project cash flows evaluation.
Keywords: modified internal rate of return, сash flows, investments efficiency, evaluation, investment projects.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Узагальнено основні елементи та проблеми системи стратегічного управління персоналом банківських установ.
Запропоновано напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом вітчизняних банківських
установ на основі розробки універсальної системи стратегічного управління персоналом.
Ключові слова: система стратегічного управління персоналом, персонал, банківська установа, стратегічне
управління, управління персоналом.

Постановка проблеми. Стратегічне управління, що
застосовується у вітчизняній банківський галузі, дуже
часто є безсистемним та потребує значного коригування на предмет відповідності сучасним стандартам та
принципам. Банківською установою є організація, що
кожен день встановлює зв'язки з великою кількістю фізичних та юридичних осіб, тому основний імідж банку
формує його персонал [5]. Щоб бути конкурентоспроможними на ринку банківські установи мають відповідати найвищим європейським стандартам обслуговування та прибутковості. З огляду на це, пошук напрямів
удосконалення системи стратегічного управління персоналом банківських установ України є актуальним напрямом досліджень і обумовлений нагальною необхідністю побудови системного механізму його розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичними дослідженнями та прикладними аспектами
розвитку систем стратегічного управління персоналом
банківських та фінансових установ займалися низка
авторитетних учених та практиків, серед яких:
В.Д. Базилевич, В.Г. Балан, Т.В. Білорус, З.С. Варналій,

З.М. Васильченко, В.М. Геєць, І.О. Лютий, В.І. Міщенко,
С.В. Науменкова, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.М. Ряховська, К.І. Старовойт-Білоник, Д.М. Черваньов, М. Шифрін та ін. Наукові розробки зазначених науковців були
присвячені теоретичним засадам банківського менеджменту, проблемам нормативного забезпечення стратегічного управління банківською установою, управлінню
інвестиційною діяльністю комерційних банків у сучасних
вітчизняних реаліях, практичним аспектам менеджменту персоналу банку для забезпечення стійкості бізнесу,
систематизації банківської термінології.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Українськими та зарубіжними вченими було зроблено
суттєвий внесок у розвиток теорії та практики стратегічного управління, але наразі особливої актуальності набуває систематизація теоретико-практичних підходів у
дослідженні основних проблем, що гальмують стратегічне управління персоналом банківських установ України та визначення пріоритетних напрямів його розвитку,
на які першочергово має звернути свою увагу менедж© Ситницький М., 2014
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мент банківської установи для забезпечення конкурентоспроможності банків України.
Формулювання завдань та цілей статті. Основною метою статті є розробка напрямів удосконалення
системи стратегічного управління персоналом банківських установ України. Формулювання мети статті зумовило постановку та вирішення наступних завдань: узагальнення основних елементів та проблем системи
стратегічного управління персоналом банківських установ і розробка універсальної системи стратегічного
управління персоналом для підвищення ефективності
системи стратегічного управління персоналом банківських установ України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Суть
системи стратегічного управління персоналом банківської установи полягає у забезпеченні досягнення цілей
та місії банку за рахунок забезпечення його господарської діяльності необхідними матеріальними ресурсами
та персоналом відповідної кваліфікації. Стратегічне
управління персоналом складається із системи, що
утворює основу механізму функціонування організації.
Основним завданням стратегії управління персоналом є визначення можливих шляхів розвитку необхідної
компетенції всього персоналу і кожного її співробітника
зокрема [7]. Ця функція дає змогу значно підвищувати
конкурентоспроможність банківської установи за рахунок забезпечення процесу безперервного розвитку своїх працівників та їх компетенцій на основі побудованих
стратегічних планів розвитку з використанням можливостей внутрішнього та зовнішнього середовища.
Система стратегічного управління персоналом банківської установи складається з впорядкованих елементів, що є взаємопов'язаними, виконують різні функціональні цілі, є досить самостійними в управлінському процесі та орієнтовані на досягнення стратегічної мети і місії
організації; вона обов'язково має закріплювати свої функціональні цілі за конкретними самостійними одиницями,
що наявні в її структурі. Це дасть змогу підвищити рівень
керованості системи та забезпечить ефективність механізму її функціонування. Наявні інформаційні потоки самої системи необхідно регламентувати у відповідності до
розроблених стратегічних цілей та місії банку.
Важливим аспектом забезпечення розвитку системи
стратегічного управління персоналом банківської установи є безперервний процес внесення змін у цілі та її
розбудову у відповідності до рівня технологічного потенціалу суспільства. Таке динамічне коригування забезпечить системі високий рівень стратегічної гнучкості,
надасть їй значної ефективності у процесі взаємодії
керованої і керуючої підсистем, а також забезпечить
готовність до виконання завдань різного характеру та
змісту, що ставить сучасне ринкове середовище під час
конкурентної боротьби.
Як зазначається у фаховій літературі, керуючою системою (суб'єктом) виступає сукупність органів управління й персоналу управлінської ланки з визначеною специфікою виконуючих функцій, конкретними повноваженнями
у своїй діяльності та певним рівнем компетенції [3; 4]. Переважно ця система складається з керівників лінійної ланки, що є відповідальними за розробку програм відтворення і використання персоналу, а також пов'язаних з цим
заходів економічного й організаційного характеру.
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Керованою системою (об'єктом) виступає сукупність
соціально-економічних відносин у банківській установі,
що є конкретизованою та носить характер забезпечення
процесу відтворення й використання персоналу.
Виходячи з теорії систем, процес стратегічного
управління персоналом банківської установи має будуватись на основі комплексної системи, що включає в
себе різноманітні елементи роботи з персоналом як у
довгостроковій, так і короткостроковій перспективі. Такими основними елементами роботи з персоналом у
банківській установі виступають: підбір персоналу;
професійне навчання та розвиток; періодичне оцінювання ефективності результатів роботи; коригування
кількісних та якісних показників персоналу у відповідності до постановки нових стратегічних завдань і цілей.
Разом з цим, як зазначають фахівці з банківської
справи, кожна банківська установа для забезпечення
ефективного функціонування своєї господарської діяльності має приділяти значну увагу системі мотивації персоналу, що дає змогу компенсувати витрати інтелектуальних, енергійних та часових ресурсів, що були витрачені персоналом для досягнення поставлених перед ними
цілей [1]. Але успішність розвитку цього напряму тісно
пов'язана з вирішенням низки проблем, що мають місце
у керуючій системі персоналом банківської установи.
Серед наявних проблем системи стратегічного управління персоналом банківських установ виділимо наступні:
• відсутність у багатьох банківських установах відповідних обсягів фінансування програм розвитку персоналу, що негативно відбивається на підготовці керівників та фахівців;
• у переважній більшості банківських установ рівень матеріальної компенсації за робочий час працівників знаходиться на низькому рівні, що призводить до
швидкої плинності персоналу, зниження якості обслуговування клієнтів та скорочення кількості талановитої
молоді, що у майбутньому мала б стати основою персоналу банку;
• наявність у банках стратегічного управління персоналом, що базується на безсистемній основі. Мається на увазі недостатня розвиненість системних заходів
щодо стимулювання підвищення наукового рівня керівників, оновлення знань про поточні зміни нормативноправової бази профільної сфери, впровадження програм навчання вільного володіння спеціальними банківськими програмами, іноземними мовами, зміцнення
корпоративної солідарності персоналу, розвиток належних ділових якостей та інших організаторських здібностей персоналу банків.
Для підвищення ефективності стратегічного управління банківських установ України розробимо універсальну систему стратегічного управління персоналом, що
складається з комплексу взаємопов'язаних підсистем
(елементів). Зобразимо систему стратегічного управління персоналом банківської установи з комплексом її
підсистем на рис. 1.
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Рис. 1. Система стратегічного управління персоналом банківської установи*
*Джерело: розроблено автором

На рис. 1 наведено склад функціональних підсистем системи стратегічного управління персоналом
банківської установи. Наведена система забезпечує
безперервний розвиток персоналу організації, що
включає у себе основні аспекти балансування кадрового потенціалу персоналу з витратами на персонал.
Головною умовою функціонування зазначеної системи
є оптимізація рівня витрат на персонал з одночасною
максимізацією його якісних характеристик та високої
професійності задля розвитку і реалізації поставлених
стратегічних задач банківської установи, визначених її
стратегічними цілями та місією.
Важливо зазначити, що у великих банківських установах окремі підрозділи виконують різноманітні функції
окремої підсистеми, а у малих банківських установах
одна підсистема може включати функції декількох інших. Для кращого розуміння цього явища відмітимо, що
підсистема банківської установи формується з функціональних елементів або організаційних ознак загальної системи стратегічного управління персоналом, є
автономною і має спрямування на вирішення загальної
мети банківської установи [6].
Система стратегічного управління персоналом банківської установи є багаторівневою відповідно до напрямів її діяльності, тому на рис. 1 нами виділено основні підсистеми, які носять універсальних характер, побудовані у відповідності до основних функцій системи
стратегічного управління персоналом та мають наступні
характеристики:
1. Підсистема вищого та лінійного управлінського
персоналу банку – покликана здійснювати управління
виробничими підрозділами і загальним стратегічним
курсом банківської установи (розробка стратегічних
планів та програм, коригування стратегічних цілей та
місії, контроль за виконанням стратегії тощо).
2. Підсистема планування персоналу – відповідальна
за контроль кадрового потенціалу банківської установи,
планування набору персоналу, прогнозування кількісних

та якісних потреб у персоналі, формування кадрової політики і стратегічного управління, дослідження кон'юнктури
ринку праці, організацію рекламних заходів тощо.
3. Підсистема підбору банківського персоналу –
планує та здійснює заходи з професійної орієнтації персоналу, формує джерела його пошуку, здійснює оцінювання і підбір, займається організацією співбесід,
санкціонує ротацію, переміщення та звільнення у межах
потреби визначеної стратегічними пріоритетами банку.
4. Підсистема відносин персоналу банку – здійснює
управління відносинами між персоналом у банку, у тому
числі контроль дотримання етичних норм та субординації вищого і лінійного персоналу, формування та розвиток корпоративної культури, стрес-менеджмент, взаємодію з професійними спілками, розв'язання конфліктних ситуацій, психологічну підтримку персоналу.
5. Підсистема формування та дотримання умов
праці – забезпечує виконання функції формування нормальних та безпечних умов праці, що включає організацію робочого місця, забезпечення методичною базою
технологічного процесу, інструктування і забезпечення
умов для виконання техніки безпеки, дотримання графіку
робочого часу та екологічних норм і стандартів, організацію заходів з охорони окремих посадових осіб тощо.
6. Підсистема розвитку персоналу банку – забезпечує розробку, планування та здійснення заходів щодо
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
персоналу, стимулювання винахідницької діяльності та
заохочення до раціоналізаторських пропозицій, організацію просування по службово-професійній лінії, мотивування до системного розвитку знань, умінь і навичок
для відповідності персоналу сучасним досягненням
технологічного прогресу.
7. Підсистема мотивації персоналу банку – виконує одне з основних управлінських завдань, що полягає у формуванні механізмів та методів морального і
матеріального заохочення персоналу до продуктивної
та результативної праці, а також отримання особисто-
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го задоволення працівника від власних результатів
праці; реалізується через механізми нормування, тарифікації та розробки форм участі персоналу в прибутках банківської установи.
8. Підсистема соціального розвитку персоналу банку – несе зобов'язання з забезпечення належного рівня соціально-побутових умов праці та проживання персоналу, що передбачені контрактом, колективним договором і чинним законодавством України; реалізується
через забезпечення умов для оздоровлення та відпочинку, гарантії соціального страхування, надання певній
категорії працівників службового транспорту, спеціального одягу та корпоративної символіки, можливості
проведення занять з фізичної культури та спорту.
9. Підсистема управління організаційною структурою банку – гнучкий елемент, що забезпечує динамічне розширення чи зменшення кількості структурних
підрозділів банківської установи для відповідності її
сучасним викликам внутрішнього і зовнішнього середовища для підвищення ефективності реалізації стратегічних цілей банку.
10. Підсистема юридичного супроводження – здійснює правове забезпечення процесу стратегічного
управління персоналом банківської установи (укладання контрактів та договорів, дотримання прав і гарантій
працівників, розв'язання спірних та конфліктних ситуацій у правовій площині, нормативне забезпечення
управління персоналом).
11. Підсистема інформаційного забезпечення –
здійснює забезпечення аналітичною та операційною
інформацією процес стратегічного управління персоналом банківської установи.
Тут варто пригадати висловлювання Мэтта Шифрина, який у своїх дослідженнях зазначав: "Акціонери не
головне. Якщо ми вчиняємо правильно по відношенню
до членів нашої команди, клієнтів і місцевих громад, тоді – і тільки тоді – акціонери будуть сприймати нас як
хороший об'єкт для вкладення капіталу" [8]. Наведена
цитата підкреслює важливість системної роботи з персоналом банківської установи та розвитку всіх її підсистем.
Висновки. Представлена архітектоніка системи
стратегічного управління персоналом, що складається з
комплексу взаємопов'язаних підсистем може універсально використовуватись вітчизняними банківськими
установами для розробки ефективного стратегічного
управління організацією. Проте зрозуміло, що проблема не системності забезпечення стратегічного управління персоналом банківських установ не може бути
вирішена лише через впровадження та використання
розробленого підходу. З реалізацією ефективної системи стратегічного управління персоналом банку пов'язана низка проблем, що аналізувалися раніше, без вирішення яких установа не зможе повністю здійснити заплановані управлінські реформи. На успішність впрова-
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дження також впливає багато чинників, що полягають у
специфіці кожної банківської установи. Такими специфічними расами можуть бути: розмір банківської установи, місце розташування, значна соціокультурна відмінність персоналу, обмеженість ресурсної бази, не
можливість часткової участі персоналу у розподілі прибутків установи, динамічність функціонування банківської установи, наявність специфічних банківських послуг,
що надаються для різних сегментів споживачів, а також
динамічність нормативного регулювання центробанку
та органів виконавчої і законодавчої влади України.
Основними складовими кадрової стратегії вітчизняних банків мають бути: формування стратегічних орієнтирів кадрової політики банку; розробка професіональнокваліфікаційних вимог до персоналу; набір, відбір, ротація, атестація персоналу; адаптація до умов професійної
діяльності; організація матеріальної та нематеріальної
мотивації праці; підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації; мотиваційний моніторинг, оцінка результатів
праці персоналу; аналіз стану та перспектив розвитку
ринку банківських послуг; удосконалення роботи з персоналом; визначення шляхів зростання конкурентоспроможності персоналу банківської установи.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. У подальших наукових дослідженнях теоретичних і практичних аспектів розвитку систем стратегічного управління персоналом банківських установ варто
приділити увагу детальному розгляду взаємозв'язків
між елементами її підсистем, що може призвести до
використання в управлінському процесі корисної дії
синергічних ефектів різного характеру та змісту. Такі
ефекти можуть значно посилити конкурентоспроможність банківської установи і забезпечити їй достойну
позицію на вітчизняному ринку фінансових послуг.
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СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Висвітлено питання мінімізації інвестиційних ризиків у діяльності суб'єкта господарювання в Україні. Запропоновано систему заходів попередження інвестиційних ризиків і описано стратегію їх мінімізації через застосування диверсифікації, яка базується на відповідній інвестиційній стратегії компанії та передбачає контроль впровадження
обґрунтованих управлінських фінансових рішень для забезпечення результативності діяльності суб'єкта господарювання з урахуванням відповідного рівня інвестиційного ризику.
Ключові слова: інвестиції, ризик, диверсифікація, мінімізація ризиків, інвестиційна стратегія, інвестиційна політика, інвестиційний портфель.

Постановка проблеми. Для забезпечення динамічного довгострокового розвитку економіки країни необхідною умовою має бути збалансованість її економіки.
Сучасні процеси, які притаманні нині економіці України
якнайкраще відображають невизначеність у діяльності
господарюючих суб'єктів, що знаходить своє відображення у великій частці наявних ризиків. Саме процеси,
що пов'язані безпосередньо з інвестиційною діяльністю,
спричиняють зростання останнього багатократно. Це
пов'язане насамперед з тим, що інвестиційна діяльність
суб'єкта господарювання націлена на забезпечення
виконання й досягнення цілей стратегії його розвитку
загалом. При цьому використання такого процесу зменшення ризику як диверсифікація є одним із світових
інструментів ризик-менеджменту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи
теоретичного та науково-методичного характеру диверсифікації розглянуті в працях таких зарубіжних вчених:
І. Ансоффа, Р. Аккофа, О. Аронової, К. Боумена, Дж.К. Гелбрейта, П. Друкера, Ф. Котлера, Г. Мінцберга, М. Портера, Б. Санто, А.Дж. Стрикленда, А. Томпсона,
Р. Фатхутдінова, Х. Хершген, Й. Шумпетера. Розроблені
та запропоновані ними концепції набули розвитку і в
працях вітчизняних учених: В. Балана, Н. Бутенко,
В. Гришка, А. Дуки, С. Ілляшенка, Т. Овчаренко, З. Шершньової, О. Ястремської та інших.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Швидкість змін різних соціально-економічних процесів

не завжди дає можливість вдало адаптуватися до українських реалій системі управління стратегіями диверсифікації ведення господарської діяльності. Тому варто
провести наукове обґрунтування вибору відповідних
стратегій диверсифікації для господарюючого суб'єкта,
де б ураховувалися динамізм ринкового середовища,
стратегічний потенціал підприємства, ринкова кон'юнктура фінансового ринку.
Формулювання завдань та цілей статті. Мета
статті полягає в розробці теоретико-методичних засад
формування стратегій диверсифікації діяльності та
управління ними за ринкових умов господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під
диверсифікацією розуміють процес розподілу коштів,
які інвестуються, між різними об'єктами капіталовкладень, що не є пов'язаними між собою. Також варто зазначити трактування цього поняття як розподіл інвестиційного капіталу між різними типами цінних паперів і,
відповідно, підприємствами, що належать до різних
галузей виробництва. Фундаментом для даного процесу є група методів, які на нашу думку, є основою механізму управління портфелем чи загалом передбачається використовувати.
Варто виділити типові схеми диверсифікації, які на
практиці застосовуються для інвестицій венчурного
капіталу та діяльності на фондовому ринку (рис. 1).
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Позначення: і – інвестор; ф – фірма; ФВК – фонд венчурного капіталу; ІСІ – інвестиційний фонд (стрілки показують напрям руху
капіталу).
Рис. 1. Головні організаційні форми ризикових капіталовкладень*
* Джерело: складено за даними [11]

Саме в роботі "Portfolio selection", що була опублікована в журналі "Journal of Finance" у 1952 р., доктор
Гаррі Марковіц (Harry Markowitz) виклав базові положення сучасної портфельної теорії, де і було відображено перші засади такого процесу як диверсифікація.
Диверсифікація належить до методів поліпшення менеджменту управління компанією.

Для визначення найефективнішого портфеля, який
би здатний був забезпечити найнижчий рівень ризику
для відповідного рівня дохідності, або ж максимізувати
очікувану дохідність за допустимого рівня ризику
Г. Марковіц запропонував використовувати математичний апарат. Він розробив дуже важливе для сучасної
теорії портфеля цінних паперів положення, яке свід© Степанова А., 2014
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чить: сукупний ризик портфеля можна розкласти на дві
складові частини. Перша – це систематичний ризик, який
не можна виключити і під який підпадають існуючі цінні
папери практично в рівній мірі. Друга – це специфічний
ризик для кожного конкретного цінного паперу, якого можна уникнути керуючи портфелем цінних паперів.
Сутність моделі Марковіца полягає у пошуку пропорційного розподілу інвестицій між наявними інвестиційними активами, де за прийнятного для інвестора рівня
очікуваної дохідності забезпечувався б мінімальний
ризик портфеля, виміряний стандартним відхиленням
дохідності. Аналіз кривих байдужості, за допомогою
яких зображується залежність між очікуваними дохідністю та ризиком, дає можливість вибрати найефективніші портфелі.
Відповідно, диверсифікації притаманні певні характеристики, що визначають діапазон меж її застосування
та наслідки, а саме:
1) у більшості випадків диверсифікація є вигідною
для інвестора не схильного до ризику, оскільки вона
дає можливість зменшення ризику до прийнятної для
інвестора межі (що трапляється дуже рідко);
2) чим менш узгоджено змінюються доходи на цінні
папери, тим більшу вигоду (через зменшення ризику)
дає диверсифікація [8, с. 143–144].
Розглядаючи таку форму інвестування як фінансові
інвестиції, варто зазначити, що будь-який інвестиційний
менеджер може усунути диверсифікований ризик шляхом формування оптимального портфеля цінних паперів. Отже, напрями диверсифікації для суб'єкта господарювання можуть бути наступні: за якістю цінних паперів (або емітентами); строками погашення; типом
зобов'язань; регіонами розміщення [6, с. 550].
Різний рівень дохідності та ліквідності наявних фінансових інструментів зумовлює диверсифікацію типів зобов'язань. Також одним з важливих чинників диверсифікації
є регіональне розміщення емітентів цінних паперів. Адже
розвиток тих територій та регіонів, де розміщені відповідні суб'єкти, безпосередньо впливає на їхній фінансовий
стан, а це, у свою чергу, призводить до ринкових змін
вартостей відповідних цінних паперів.
Саме застосування такого принципу зниження ризиковості як диверсифікація при формуванні інвестиційного портфеля пов'язане з визначенням пріоритетних напрямів інвестиційної політики та інвестиційної стратегії
розвитку компанії. Це зумовлює невідкладність прийняття рішення розподілу наявних фінансових ресурсів
між наявними класами активів, що має призвести до
найоптимальнішого приросту активів компанії. До основних класів активів зазвичай належать пайові (акції),
боргові (облігації) цінні папери, а також нерухомість та
іноземні цінні папери. Тому обрана інвестиційна політика є вирішальною у виборі стратегії.
Теорія портфельного інвестування виділяє два типи
інвестиційних стратегій управління портфелем – активну та пасивну. Активна стратегія (модель) управління
полягає у постійному моніторингу фінансових інструментів, їх своєчасній купівлі та швидкій ротації складу інструментів у портфелі в разі відхилення чи невідповідності інвестиційним цілям, які прийняті інвестором як
стратегічні інвестиційні цілі.
Активне управління портфелем цінних паперів полягає у виявлені недооцінених фінансових інструмен-
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тів чи прогнозуванні на основі дослідження ринкових
закономірностей цінової динаміки відповідних фінансових інструментів, що дає можливість реалізувати
принцип отримання додаткового доходу. У міжнародній термінології дане явище звучить як "свопінг", що
трактується як ротація цінних паперів, постійний обмін
ними за допомогою фінансового ринку. Варто зазначити, що активне управління портфелем має відповідні форми, серед яких виділяють:
• підбір "чистого" доходу (метод, який передбачає
продаж цінного паперу з нижчим доходом та купівля
цінного паперу з вищим доходом);
• підміна (метод, відповідно до якого проводиться
обмін двох схожих, але не ідентичних цінних паперів з
однаковою дохідністю та різними строками обігу);
• сектор-своп (метод, який передбачає переміщення цінних паперів між різними секторами економіки,
з відмінними доходами, строками обігу);
• прогнозування облікової ставки (метод, за яким
термін дії портфеля обернено-пропорційно залежить
від змін облікової ставки, де її зниження призводить до
бажання інвестора подовжити строки дії портфеля, а
підвищення призводить до скорочення цього строку).
Інформаційна достатність та ефективність фінансового ринку полягає в основі пасивної стратегії (моделі)
управління портфелем. Мета пасивної стратегії полягає
в забезпечені інвестора дохідністю на середньоринковому рівні з максимальною захищеністю інвестицій від
негативних кон'юнктурних змін, що можуть бути викликані неринковими чинниками. Застосування методу диверсифікації при пасивному управлінні має низку умов,
які переважно полягають у гарантуванні прийнятних
рівнів ризику та доходу в часовій перспективі. Відповідно, переваги пасивної стратегії полягають у низькому
обороті, мінімальному рівні накладних витрат та інвестиційного ризику для суб'єкта господарювання.
Нинішній стан фінансового ринку такий, що вимагає
швидкого й адекватного реагування, тому вага управління інвестиційним портфелем має тенденцію до зростання. Саме вибір оптимальної структури портфеля
полягає у збалансованому поєднанні таких показників,
як прибутковість, ліквідність і ризиковість. Забезпечити
цей вибір покликані різні стратегічні моделі.
Диверсифікація цінних паперів, що являє основу
формування портфелів цінних паперів, передбачає
різні варіанти комбінації цінних паперів з різноспрямованою динамікою руху дохідності. Вона може відбуватися в галузевому, регіональному розрізі та за різними
емітентами.
Варто зазначити, що активна стратегія нейтралізації
інвестиційних ризиків на противагу пасивній стратегії
реалізується на основі сукупності спеціальних методів та
фінансових технологій, зокрема таких, як: диверсифікація, хеджування та, безумовно, страхування, у межах
якого виділяють: самострахування та комерційне страхування (страхування інвестиційних ризиків із залученням
страхових компаній) [7, с. 298–300; 4, с. 57–72].
Кожному типу інвестора відповідає свій тип портфеля цінних паперів: високонадійний, але низькодохідний;
диверсифікований; ризикований, але високоприбутковий; безсистемний (табл. 1).
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Т а б л и ц я 1. Зв'язок типу інвестора і типу портфеля*

Тип інвестора

Ступінь
ризику

Мета інвестування

Консервативний

Захист від інфляції

Помірноагресивний

Тривале інвестування
Середня
капіталу та його зростання

Агресивний
Нераціональний

Низька

Спекулятивна гра,
можливість швидкого зроВисока
стання інвестованих ресурсів
Немає чітких цілей
Низька

Види цінних паперів
Державі та інші цінні папери, акції та облігації
великих стабільних емітентів
Мала частка державних цінних паперів,
велика частка цінних паперів великих
і середніх, але надійних емітентів
з тривалою ринковою історією

Тип портфеля
Високонадійний,
але низькодохідний
Диверсифікований

Висока частка високодохідних цінних паперів Ризикований,
невеликих емітентів, венчурних компаній тощо але високоприбутковий
Довільно підібрані цінні папери

Безсистемний

* Джерело: складено за даними [7]

Висновки. Обираючи необхідний для себе метод
диверсифікації, пропонуємо інвесторам, які тяжіють до
пасивної стратегії, розподіляти свої інвестиції серед
паперів різної строковості (метод "щаблів"), або сконцентровувати інвестиції у паперах полярної строковості
(метод "штанги") [10, с. 97–116].
У випадку вибору методу "щаблів" інвестор орієнтується на купівлю фінансових активів різної строковості у
межах певного інвестиційного горизонту. Вимогою при
виборі цього методу слугує рівномірно диверсифікований
портфель у певному часовому лазі. Коли вичерпується
термін одних цінних паперів кошти, що вивільняються,
потрібно вкладати в інші цінні папери в тому ж самому
обсязі. Перевага такого методу полягає в тому, що за
мінімальної активності за інвестиційним рахунком інвестор отримає середню норму доходу від свого портфеля.
У протилежному ж випадку, тобто коли обирається
метод "штанги", необхідно інвестувати більшу частину
фінансових ресурсів у папери, які є полярними за
строками обігу (короткострокові або довгострокові), і
тільки незначна частина фінансових ресурсів інвестується у середньострокові папери. Саме за рахунок
довгострокових цінних паперів забезпечується вищий
дохід, а за рахунок короткострокових – ліквідність. За
реальності інвестиційних прогнозів щодо відсоткових
ставок метод "штанги" дає кращі результати, ніж метод "щаблів" [6, с. 551–552].
Відзначимо, що агресивна стратегія потребує значно більших фінансових ресурсів на дослідження та прогнозування ринку цінних паперів. Комплекс проблем,
що виникають у зв'язку з формуванням пакету ефективних стратегій диверсифікації, а також розробкою механізмів їх підтримки, тісно пов'язаний з питаннями
прояву синергічних ефектів в інтеграційних системах
діяльності суб'єктів господарювання.

Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. На нашу думку, найперспективнішими напрямами подальших науково-практичних досліджень є
розробка та впровадження методів аналізу й оцінки
інвестиційних ризиків, побудова карти ризиків інвестиційного простору України, систематичне надання ризикінформації органам державного управління. Адже ступінь володіння надійною інформацією безпосередньо
визначає ступінь володіння ситуацією.
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Освещены вопросы минимизации инвестиционных рисков в деятельности предприятия Украины. Предложена система мероприятий предвидения и противодействия инвестиционным рискам. Описана стратегия их минимизации путем применения диверсификации, базирующаяся на соответствующей инвестиционной стратегии компании и контроля осуществления управленческих финансовых решений с целью обеспечения сопоставления результативности хозяйственной операции предприятия с соответствующим уровнем инвестиционного риска.
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RISK DIVERSIFICATION STRATEGY OF INVESTMENT ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE
The questions of investment risks minimization in activities of the entity Ukraine are revealed. The system of measures and counter prediction
of investment risk is proposed. A strategy to minimize them through the use of diversification based on the appropriate investment strategy and
monitoring the implementation of managerial financial decisions in order to provide a comparison of effectiveness of business operations of the
entity with the appropriate level of investment risk is describe.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ
У статті представлено досвід реалізації організаційно-управлінських нововведень на вітчизняних підприємствах; висвітлено напрями і форми співпраці учасників ринку будівельних матеріалів у межах диверсифікованих груп й об'єднань.
Ключові слова: вертикальна диверсифікація, горизонтальна інтеграція, логістичний ланцюг, інтегрована логістична система, синергічний ефект, стратегічна бізнес одиниця, диверсифікована група.

Постановка проблеми. Сучасна ринкова діяльність
базується на кооперації постачальників, виробників і
продавців з метою спільного управління бізнеспроцесами на всіх стадіях життєвого циклу товару для
найкращого задоволення запитів кінцевого споживача.
Так, процес самоналагодження діяльності підприємств
на оптимальний режим функціонування передбачає
об'єднання зусиль усіх їх елементів для створення стійкого середовища існування. При цьому межі внутрішнього середовища підприємств розширюються на безпосереднє зовнішнє оточення за рахунок інтеграції з
постачальниками, партнерами, конкурентами, зацікавленими особами, споживачами тощо. Така взаємодія
дає змогу підвищити ефективність їх функціонування
шляхом диверсифікації діяльності, результатом є комплексне обслуговування клієнта через розширення
пропонованого спектру товарів і послуг та включення у
цей процес інших учасників ринку. З огляду на це, розробка й упровадження нових інструментів управління та
координації спільної діяльності учасників у диверсифікованому бізнесі набуває надзвичайної актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління інтегрованими підприємницькими
структурами знайшла висвітлення в роботах вітчизняних і закордонних фахівців та дослідників, зокрема
П. Буряка, О. Ястремської, Н. Кизима, М. Корінька,
З. Шершньової, А. Зуба, Ю. Якутіна, Д. Іванова, О. Аронова, Т. Алімової, С. Мітельмана, А. Харрісона та інших. Окремі аспекти управління диверсифікованим бізнесом у контексті споріднених проблем відображено в
дослідженнях О. Довгань, О. Гошовської, Н. Георгіаді,
С. Попової, С. Смерічевського та інших науковців.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Віддаючи належне значущості праць названих авторів,
слід відзначити, що потребує подальших досліджень і
розробок необхідність удосконалення управління спільною діяльністю вітчизняних підприємств в умовах ринку. Це, зокрема, стосується інструментів координації
взаємодії стратегічних зон господарювання підприємств
та особливостей їх застосування в діяльності реально
функціонуючих суб'єктів господарювання у різних галузях економіки України.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є висвітлення сучасних напрямів і форм організаційно-управлінських нововведень, які застосовуються
вітчизняними підприємствами, що функціонують на ринку будівельної кераміки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб
адекватно реагувати й адаптуватися до змін на ринку,
зростання ролі кінцевого споживача та необхідності
більш якісного задоволення його потреб на значно вищому рівні, підприємства змінюють традиційні моделі
співпраці та переходять до більш сучасних форм взаємодії. Розширення і диверсифікація діяльності вітчизняних учасників ринку має двохвекторний характер. З одного боку – зосередження на базових видах діяльності й

основних бізнес-компетенціях через спеціалізацію та
вертикальну інтеграцію, а з іншого – вихід у нові зв'язані
та незалежні сфери діяльності через горизонтальну інтеграцію, комерційну і конгломератну диверсифікацію.
Розглянемо детальніше форми співпраці вітчизняних підприємств на прикладі ринку будівельної кераміки. Так, більшість виробників керамічної плитки орієнтуються на вертикальну інтеграцію, яка реалізує концепцію традиційного логістичного ланцюга – простої послідовності в часі й просторі підприємств-учасників і
лінійних зв'язків між ними в процесі створення товару та
його руху до кінцевого споживача. У спрощеному представленні сусідні учасники ланцюга виступають у ролях
постачальника й замовника, при цьому відносини між
ними обмежені здебільшого прямими контактами між
продавцем постачальника (відділом збуту) і покупцем
замовника (відділом закупок) щодо конкретного визначеного виду товару чи групи товарів.
До підприємств, які використовують традиційний логістичний ланцюг на ринку будівельної кераміки можна
віднести: Харківський плиточний завод, Піастрела-К,
Інтеркерама, Зевс Кераміка, ІнтерТайл, Львівський керамічний завод, Карпатська кераміка, Сілта Брік, Нота
кераміка, Авант, Керамічні маси Донбасу, Слав'янський
керамічний комбінат.
Задля отримання додаткових синергічних ефектів
підприємства створюють складні диверсифіковані групи
та об'єднання: АТЕМ, Церсаніт-Україна, Агромат-Декор.
У таких структурах вертикальна інтеграція поєднується
з горизонтальним проникненням та підкріплюється конгломератною диверсифікацією.
З метою комплексного задоволення споживача підприємства відходять від традиційних логістичних ланцюгів і переходять до більш сучасної форми співпраці –
логістичної системи – сукупності паралельно-послідовних процесів розробки, виробництва, просування, післяпродажного сервісу, що виходять за межі лінійної
взаємодії між учасниками й використовують перехресні
зв'язки одночасної співпраці та взаємодії з кількома
попередніми, наступними й суміжними учасниками ланцюга [4; 9; 10]. Вона охоплює повний цикл виробництва
на основі вертикальної та горизонтальної інтеграції,
причому різні етапи виробничого циклу представлені
самостійними підприємствами.
Центром створення диверсифікованої групи на основі
логістичної системи виступає фокусна фірма – підприємство-виробник; решта учасників (постачальники, логістичні компанії, дистриб'ютори, інші партнери) виступають у
ролі центрів логістичної активності, які прямо чи опосередковано зв'язані в єдину інтегровану систему (рис. 1)
[9; с. 132]. Базовими вертикально інтегрованими елементами системи виступають видобуток сировини, виробництво кінцевої продукції, дистрибуція і збут. Обслуговуючими є види діяльності, що передбачають горизонтальну
інтеграцію (виробництво супутніх товарів, дизайнерські
послуги, післяпродажне обслуговування) та комерційну
© Горбась І., 2014
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кти витісняються активним управлінням зв'язками і розвитком відносин із постачальниками, споживачами і
суміжними партнерами через налагодження і підтримку
відносин між представниками їхніх різних функціональних областей [4; 5, с. 13; 7; 8, с. 20–22; 9, с. 135; 10].
Така співпраця і взаємодія виступають платформою
для налагодження й організації партнерських відносин
між учасниками, що підкріплюються їхньою міжфірмовою кооперацією та взаємною інтеграцією.

◄====== Висхідний потік ========

Клієнти (кінцевий
споживач)

Дистриб'ютори і
дилери

Складські
термінали

Виробник кінцевої
продукції (фокусна фірма)

Субконтрактори та
субпідрядники

Постачальник вхідної сировини
(глини)

=========================================================================►
Матеріальний потік
=========================================================================►
Постачальник
Виробник
Продавець
Споживач
(глина)
(плитка)
(дистрибуція)
(експлуатація)
ХПЗ, Піастрела-К, Інтеркерама, Зевс Кераміка, ІнтерТайл, Львівський керамічний завод,
Карпатська кераміка, Сілта Брік, Нота кераміка, Авант, Керамічні маси Донбасу,
Слав'янський керамічний комбінат
Традиційний логістичний ланцюг

================ Низхідний потік =========►

АТЕМ, Церсаніт-Україна, Агромат-Декор

Післяпродажне обслуговування: укладка плитки, ремонті
роботи, розгляд
рекламацій

Дистрибуція і збут:
фірмовий продаж;
розробка дизайну
інтер'єру, продаж
супутніх товарів,
зберігання та доставка продукції,
громадське харчування, навчання і
стажування дилерів,
рекламні послуги

Виробництво: ексклюзивне виробництво "під замовлення",
розширення асортименту на супутні
товари,
логістичні послуги

Постачання: логістичні послуги (складування транспортування сировини)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------►
Транспортування
------------------------------------------------------------------------------------------------------------►
Сервісні і супутні послуги

Конгломератна діяльність: виробництво тари, туристичні послуги, рекламна діяльність,
будівельні роботи, оренда, ресторанний бізнес, СТО
Інформаційні технології (єдиний
інформаційний простір)

Організація системи кооперації
та взаємодії
(спільні бізнес-процеси)

Вертикальна інтеграція (диверсифікація)

маркетингову диверсифікацію (логістичні послуги, рекламна діяльність, навчання та стажування дилерів, громадське харчування). Специфічною рисою об'єднань на
вітчизняному ринку керамічної плитки є використання
додаткових вигод від конгломератної диверсифікації:
виробництво тари, туристичні послуги, оренда, будівельні роботи, ресторанний бізнес, СТО.
Взаємовідносини між учасниками диверсифікованої
групи набувають абсолютно нової форми: лінійні конта-

Горизонтальна інтеграція, комерційна і
конгломератна диверсифікація
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ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ

◄========================================================================►
Інформаційний потік
◄========================================================================►
Рис. 1. Інтегрована логістична система вітчизняного ринку керамічної плитки*
* Джерело: розроблено автором

Концентрація й об'єднання підприємств у диверсифіковані групи на вітчизняному ринку керамічної плитки
здійснюється у двох основних напрямках: участю у керованих і/або договірних (стратегічних) об'єднаннях [2,
с. 38; 8, с. 71]. Керовані об'єднання передбачають контроль учасників, які займаються різноманітними видами
діяльності та пов'язані між собою зв'язками різного роду,
материнською компанією чи іншим обраним органом.
Вони формуються шляхом інвестування, участі у капіталах, акціонування, придбання часток і паїв новостворених та існуючих підприємств. При цьому виробники
виступають як у ролі інвестора, так і в ролі об'єкта інвестування: ЗАТ "Піастрелла" (засновник: ВАТ "Керамік"),
ДП ТД "Керамік" (материнська компанія ЗАТ "Піастрелла"), СП ЗАТ "Керамічні маси Донбасу" (засновники:

ТНК "Watts Blake Bearn, ЗАТ "Южно-октябрьские глины
"ЮГ", ДП ЗАТ "Глини Донбасу"), ДП ТОВ "ЦерсанітУкраїна" (материнська компанія – ДП ТОВ "ЦерсанітІнвест"), СП ЗАТ "Зевс Кераміка" (засновники
Emilceramica S.p.A та ЗАТ "Южно-октябрьские глины
ЮГ), ДП ТОВ "Агромат-Декор" (материнська компанія –
ПТК ТОВ "Агромат"), ДП ТОВ "Прикарпатська кераміка"
(материнська компанія ЗАТ "Львівський керамічний завод"), ДП ТД "Інтеркерама" (материнська компанія ЗАТ
"Інтеркерама"), ДП ТД "Venissa Ceramica" (материнська
компанія ЗАТ "Інтер Тайл").
Договірні об'єднання орієнтуються на збереження повної чи часткової самостійності учасників. При укладанні
ексклюзивних договорів на право продажу виробники
повністю передають функцію збуту на аутсорсинг або
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прагнуть мати контроль над продавцями: ЗАТ "ХПЗ"
(ЗАТ "Голден Тайл"), ТОВ "АТЕМ" (ТД "Барвінок", ТОВ
"Меркурій", шоу-руми "Академія кераміки"), ДП ТОВ "Агромат-Декор" (ПТК ТОВ "Агромат"), ПП "Нота Кераміка"
(ТОВ "Будівел Кераміка"), формують дилерську мережу
ЗАТ "Зевс Кераміка", ТОВ "Сілта-Брік", ТОВ "АВАНТ",
ВАТ "Славянський керамічний комбінат". Ексклюзивне
виробництво передбачає виготовлення продукції під певною торговою маркою для конкретного замовника ("вироблено для"): ТОВ "Карпатська кераміка" для ТОВ "Епіцентр", ТОВ "Агромат-Декор" для ПТК ТОВ "Агромат",
ЗАТ "Піастрелла" для корпорації "Київміськбуд".
Висновки і перспективи подальших досліджень.
У результаті проведеного дослідження автором визначено, що ефективне управління диверсифікованими
інтегрованими структурами як системами може базуватися на сучасній концепції маркетинг-менеджменту –
управління логістичними ланцюгами, за умови її адаптування до процесів диверсифікації. Ця концепція передбачає системний підхід до планування, координації
й контролю всіх потоків інформації, матеріалів та послуг від постачальників сировини через виробників і
продавців до кінцевого споживача в межах єдиної інтегрованої системи. Вона заснована на стратегічній взаємодії та синхронізації основних бізнес-процесів учасників групи, їхніх моделей планування й управління на
основі єдиного інформаційного простору, що обумовлює необхідність подальших більш глибоких досліджень цієї проблематики.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье представлен опыт реализации организационно-управленческих нововведений на отечественных предприятиях; отражены направления и формы сотрудничества участников рынка строительных материалов в пределах диверсифицированных групп и
объединений.
Ключевые слова: вертикальная диверсификация, горизонтальная интеграция, логистическая цепочка, интегрированная логистическая система, синергетический эффект, стратегическая бизнес единица, диверсифицированная группа.
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DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES AT THE DOMESTIC CERAMIC TILE MARKET:
ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS
The experience of organizational and management innovations at the domestic enterprises is represented; also areas and forms of players' of
the building materials market cooperation within diversified groups and associations are covered.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті розкрито напрями державного регулювання туристичної діяльності в Україні, а саме: нормативноправова, економічна, соціальна та інформаційна сфери. Проаналізовано кожну зі сфер і запропоновано використання
концесійної угоди та податкового інвестиційного кредиту для стимулювання розвитку туристичної діяльності в
країні. Відзначено, що одним із основних інструментів розвитку територій є просування туристичного бренду, в
основі якого полягає створення позитивного туристичного іміджу за допомогою інформаційної складової. Запропоновано оновити веб-сторінку Державного агентства з курорту і туризму України та створити вебометричний рейтинг вітчизняних туроператорів. Виявлено, що перспективними видами вітчизняного туризму є дитячий, родинний,
зелений та діловий.
Ключові слова: туристична діяльність, туристичний бренд, туристичний імідж, туристична привабливість регіону, туристичний кластер, інвестиційний податковий кредит, державно-приватне партнерство, вебометричний
рейтинг.

Постановка проблеми. Однією з найбільш перспективних галузей світової економіки, що істотно впливає
на розвиток держави, є туристична галузь, яка за тем-

пами зростання доходів випереджає нафтовидобування та автомобілебудування. Навіть за умови кризи значення галузі постійно зростає, адже туризм сприяє збі© Давидова О., 2014
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льшенню робочих місць (кожний 10 працівник зайнятий
у сфері надання туристичних послуг), припливу валютних надходжень до країни, є джерелом поповнення бюджетів різних рівнів, а також приваблює підприємців
невеликим стартовим капіталом і швидким терміном
його окупності.
Географічне положення України, її природні ресурси, клімат, історико-культурний та рекреаційний потенціал є основною передумовою розвитку для вітчизняного та іноземного туризму. Проведений аналіз стану і
тенденцій розвитку туристичної діяльності свідчить про
те, що розвиток сфери відбувається хаотично, без цілеспрямованої комплексної державної туристичної політики, що призводить до відтоку грошових коштів за
кордон, адже виїзний туризм домінує над в'їзним. Розвиток вітчизняної туристичної індустрії належить до
європейської моделі державного регулювання туристичної діяльності, в основі якої – проголошення туризму
як одного із пріоритетних напрямків розвитку на державному рівні, де питання розвитку сфери вирішуються на
рівні міністерства або відповідного галузевого органу
(Державна агентство України з туризму та курортів), що
зосереджує свою діяльність у вирішенні загальних питань та проведення ефективної маркетингової політики
задля формування позитивного туристичного іміджу та
просування бренду країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам розвитку туристичної діяльності присвячено
роботи вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема:
О. Любіцевої [5], М. Мальської [6], С. Мельниченко [7],
В. Шаптала [15] та ін. Особливості формування конкурентоспроможних переваг вітчизняної туристичної сфери на внутрішньому на зовнішньому ринках туристичних
послуг розкрито у роботах З. Варналія, Д. Стеченка [13]
та інших учених.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць
та розробок, присвячених розвитку вітчизняної туристичної сфери, відзначимо, що багато питань залишаються
не вирішеними. Недостатньо уваги приділяється напрямам удосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні, особливо в інформаційній та
маркетинговій сферах.
Метою статті є розкриття напрямів державного регулювання туристичної діяльності в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості розвитку туристичної діяльності в Україні загалом
та окремо за регіонами свідчать, що головною причиною
низької туристичної привабливості, порівняно із курортами конкурентів є застарілість матеріально-технічної бази
та інфраструктури. Спираючись на іноземний досвід,
можна стверджувати, що основним із факторів розвитку
туристичної сфери є створення сприятливих умов для
залучення інвестицій. Так, за оцінками експертів, вклад
туризму у ВВП України складає близько 2 %, у той час як
у розвинених країнах світу цей показник досягає 50 % [8].
Основні напрями проведення ефективної туристичної
політики країни з позицій державної підтримки полягають
у правовій, економічній, соціальній та інформаційній
сферах. Розглянемо детальніше основні напрями вдосконалення державного регулювання за відповідними
сферами впливу на рис. 1.
Нормативно-правова сфера забезпечує розробку
законодавчих актів, внесення змін до законодавства.
Однією зі складових гостинності є готельні комплекси. У
проекті Закону України "Про готелі та готельну діяльність" відзначено прийняття до уваги пунктів про умови

здійснення процедури ліцензування, сертифікації та
стандартизації при наданні послуг і пропонується розглянути пункти щодо рівня безпеки туриста під час здійснення туру або подорожі, оскільки саме у незнайомій
ситуації та за незвичайних обставин людині притаманно діяти по-іншому.
З метою стимулювання розвитку туристичної діяльності в Україні доцільно використати одну із форм державно-приватного партнерства (ДПП) – концесію, що є
перспективним інструментом залучення інвестицій у
державний сектор на довгостроковий термін (до
49 років). Згідно з вітчизняним законодавством, концесійна угода поєднує в собі окремі елементи оренди,
лізингу та інших угод, що дає змогу врахувати інтереси
обох сторін-учасників, розподіливши можливі ризики
маж собою. В основі такої форми ДПП – налагодження
оптимальних умов стабільних і взаємовигідних стосунків між державою та приватним сектором, який виступає у ролі інвестора. Так, приватна сторона концесійного договору має доступ до вигідних проектів у туристичній та рекреаційній сферах, зниженні податкового тиску
зі сторони партнера, залучаючись підтримкою держави
як гаранта кредитування. Застосування партнерської
взаємодії між державним і приватним секторами у туристичній діяльності сприяє розвитку інфраструктури,
оновленню матеріально-технічної бази державних закладів перебування, наданню конкурентоспроможних
туристичних послуг, формуючи позитивний імідж та
просуваючи бренд України як туристично привабливої
країни на міжнародному ринку надання туристичних
послуг; стимулює створення інноваційних формувань у
туристичної діяльності – туристичних кластерів, спеціальних економічних зон, які сприяють гармонійному комплексному розвитку всіх суміжних з туризмом сфер
економіки, формуючи замкнений цикл виробництва,
дають змогу надавати та виробляти товари і послуги
туристичного призначення, що є конкурентоспроможними на національному та міжнародному рівнях, здійснювати селективну підтримку туристичної діяльності у
регіонах з найвищим рівнем туристичної привабливості,
підвищувати інвестиційну привабливість регіонів.
Застарілість матеріально-технічної бази оздоровниць не дозволяє отримувати високі доходи, що, у свою
чергу, спричиняє неможливість оновлення існуючих
закладів надання санаторно-курортних та туристичних
послуг. Виникає потреба у додаткових джерелах інвестиційних ресурсів для розвитку туристичної сфери країни. Оскільки підприємницький ризик інвестицій в Україну складає близько 80 %, спостерігається низька активність іноземного інвестування та актуалізується доцільність фінансування санаторно-курортної сфери з боку
держави, застосовуючи інструменти інвестиційного податкового кредитування як основи регіональної інвестиційної політики, яка являє собою систему цілей, основних напрямів і заходів для забезпечення інвестиційної діяльності в інтересах економічного та соціального
розвитку території [3, с. 89]. Застосування такого механізму податкових кредитів у Японії, США, країнах Західної Європи та розвинених країнах Східної Азії наприкінці ХХ ст. призвело до реалізації моделей економічного
розвитку. Зокрема, у Франції інвестиційний податковий
кредит використовувався для прискорення розвитку
економічно відсталих регіонів компаніями з нафто- та
газовидобутку, в Італії – для стимулювання розвитку
південних регіонів країни.
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Рис. 1. Напрями державної підтримки розвитку туристичної діяльності у туристично привабливих регіонах*
* Джерело: складено автором

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з метою наукової і науковотехнічної діяльності", інвестиційний податковий кредит
являє собою відстрочку сплати податку на прибуток, що
надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових
ресурсів для здійснення інноваційних програм з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано згідно із чинним законодавством унаслідок реалізації інноваційних програм [10].
Надання інвестиційного податкового кредиту здійснюється відповідно до основоположних принципів, а
саме: поверненості, строковості, платності та цільового
використання (тобто його доцільно надавати під інноваційні програми та проекти, які забезпечують реалізацію науково-технічних пріоритетів, зокрема науковотехнічне оновлення виробництва з підвищенням його
техніко-економічних показників і забезпеченням конкурентоспроможності на світовому ринку; прискорення
розвитку наукомістких і високотехнологічних сфер і виробництв, покращення економічного стану регіонів;
розширення виробництва в найбільш пріоритетних і
ефективних для економіки регіону секторах ринку) [11,

с. 168]. Особливості отримання інвестиційного податкового кредиту полягають у поверненні кредиту у вигляді
приросту податкових платежів через загальне зростання прибутку, який отримано внаслідок реалізації інноваційно спрямованого проекту – створення туристичного кластеру. На відміну від звичайного банківського
кредиту, інвестиційний податковий кредит для підприємства не вимагає додаткових кредитних ресурсів та
сплати на визначених умовах відсотків, що робить інвестиції обтяжливими для підприємства; надається під
конкретний інноваційний проект та носить системний
характер. Перевагами надання інвестиційного податкового кредиту з боку держави є стимулювання розвитку
інноваційної та інвестиційної діяльності у регіоні, збільшення бази оподаткування та надходжень до державного бюджету, зростання зайнятості, вихід підприємств
із тіні, оскільки передбачається посилена увага з боку
податкових органів, а з боку приватного сектору – інвестиційний податковий кредит дає змогу покрити нестачу
інвестиційних ресурсів, реалізуючи перспективні інноваційно-інвестиційні проекти.
Умовами надання інвестиційного податкового кредиту є сталий фінансовий стан позичальника, інвестиційна спрямованість у використанні власних фінансових
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ресурсів інвестора, обґрунтований бізнес-план, який
забезпечить після його реалізації підвищення ефективності виробництва, зростання загального обсягу прибутку та суми податку на прибуток як джерела компенсації інвестиційного податкового кредиту; прийнятний термін окупності запозичених через інвестиційний податковий кредит коштів (тобто їх повернення до бюджету у
вигляді додаткових надходжень податку на прибуток,
має не перевищувати заздалегідь визначений строк) [2,
с. 316]. Надається податковий інвестиційний кредит на
період виконання проекту чи програми, але не більше,
ніж на три роки, шляхом відстрочення податкових зобов'язань з податку, нарахованих з прибутку від діяльності суб'єкта господарювання в межах виконання інноваційно-інвестиційного проекту. Відсотки за користування
таким кредитом нараховуються на суму відстроченого
податкового зобов'язання з цього податку у розмірі
50 % облікової ставки Національного банку України,
розрахованої за кожний день користування кредитом,
та сплачуються щомісяця [9, с. 26–27].
Це є актуальним для створення туристичних кластерів у регіонах з найвищим рівнем туристичної привабливості як інноваційних форм розвитку туристичної галузі, у
результаті реалізації такого утворення буде покращено
соціально-економічний стан регіонів і країни загалом,
надаючи конкурентоспроможні туристичні послуги на
національному та міжнародному ринках та забезпечуючи
замкнений цикл виробництва. Запропоноване кредитування санаторно-курортним закладам сприятиме активізації розвитку надання інноваційних послуг, зокрема:
SPA–послуг, послуги косметології, естетичної стоматології; арома-, спелео- (лікування атмосферою соляних
шахт), фіто- та біорезонансній терапії (лікування алергічних захворювань та дерматитів (екзема, нейродерміт)).
Значну увагу необхідно приділити розробці ефективних заходів щодо підтримки просування туристичного
бренду України на міжнародних ринках туристичних
послуг, особливо нині, коли туризм переживає важкі
часи. Адже бренд – це необхідний елемент для того,
щоб туристичний напрям розвивався. Провідні країни
світу успішно використовують свої бренди, щоб їх впізнавали туристи і поверталися знову за новими емоціями і враженнями [1].
Так, перші кроки у напрямку створення та просування туристичного бренду України вже зроблено. У березні 2014 р. під час конференції "Популяризація іміджу
України та її туристичних можливостей" відбулася презентація туристичного бренду України, розробленого
командою "ВікіСітіНоміка", дизайн-студії "Королівські
митці" та агентства "Brandhouse" на кошти Німецького
товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) в
Україні. В основу бренду покладена ідея "і-і" – об'єднання нібито несумісних ідей і речей, які доповнюють
одна одну. Вона акцентує на тому, що Україна – особлива цивілізація, яка століттями жила "між" геополітичних, геокультурних, геоекономічних "плит" світу. І ця
здатність інтегрувати сформувала особливу культуру,
менталітет нації – "і-і" замість "або-або". Розробка і подальше позиціонування України з новим туристичним
брендом стане поштовхом для активізації розвитку туризму в країні і є ключовим кроком у напрямку реалізації
стратегії розвитку туризму в державі. Голова Держтуризмкурорту зазначила, що саме туристичний бренд України
є частиною системної програми з популяризації країни у
світі та активізації сфери туризму в середині країни. Його
широке використання дасть змогу підтримати турпотік
уже цьогорічного літнього туристичного сезону [1].
Запозичивши досвід щодо розвитку туристичної діяльності Великої Британії, доцільно створити окремий

орган, який би займався виключно маркетинговою діяльністю, а саме: просуванням національного туристичного продукту на вітчизняному та міжнародному рівнях
шляхом створення туристичних сайтів у мережі Інтернет; формуванням позитивного туристичного іміджу та
бренду країни, застосовуючи слогани як інструмент
маркетингової політики та працюючи за принципом "ні
дня без туристичних новин"; розробкою регіональних
програм розвитку туристичної сфери.
Оскільки однією з головних рис, що відзначає Україну
серед інших країн світу є гостинність, можна застосувати
слоган для країни: "Гостинність по-українськи". Провівши
опитування щодо факторів, які спонукають до відвідування України, іноземці називають: мальовничу природу
(30 %); архітектуру та культурно-історичні пам'ятки
(30 %); гостинність та щирість місцевого населення
(10 %); національну кухню (7 %); красу українських жінок
(6 %). Доцільним є проведення за кордоном семінарів,
форумів та конференцій "Тижні України за кордоном", що
сприятиме залученню інвестицій, поліпшенню туристичної привабливості, формуванню позитивного іміджу країни, про що наголошено у міжнародних угодах про співробітництво; спрощенню митних та візових процедур, розвитку групових подорожей, зростанню в'їзного туризму.
В основі просування туристичного бренду полягає
створення позитивного туристичного іміджу, у який має
бути покладено спонукання відвідати найбільш туристично привабливі місця, поінформованість туристів щодо історії країни, трипільської та шумерської цивілізацій,
що є старшими за єгипетські піраміди. Для ефективного
просування туристичного бренду України доцільно використовувати такі методи: розташування інформації на
порталах мінімум 5 мовами; проведення маркетингових
досліджень з метою формування лояльності споживачів; Інтернет-ярмарки; блогінг; інформаційні тури для
блогерів, представників ЗМІ; офіційний канал на
YouTube; Гугл-аналітика, Google AdSense, розстановка
хештег за допомогою In-stagram, Google Earth,
Facebook, Twitter та ін.; створення офіційних сторінок у
соціальних мережах і мікроблогах; Online конференції
через IP-телефонію (Skype, Viber та ін.); продаж і банерна реклама в системах Інтернет-бронювання та купівля туристських, готельних і транспортних послуг
(Вooking, AnyWayAnyDay й ін); формування 3D макетів
об'єктів туристського інтересу і 3D- маршрутів; розміщення інформації про туристичні об'єкти і послуги в
геосоціальних мережах типу Foursquare, Al- terGeo системах GPS- навігації; застосування вірусного маркетингу; інфографіка. Особливої уваги заслуговують соціальні інформаційні мережі, на яких розміщуються отримані
враження, рівень сервісу, думки про відпочинок, що
також сприяє формуванню туристичного іміджу території, де відпочивали чи країни загалом.
У результаті проведення футбольного чемпіонату
Євро–2012 було зафіксовано, що більшість іноземних
туристів, бажаючих відвідати Україну, не мають доступу
до інформації, тому актуальним нині є запозичення досвіду освітньої сфери та створення вебометричного
рейтингу вітчизняних туроператорів, що аналізуватиме
ступінь представлення туристичної діяльності в мережі
Інтернет. Мотивом створення вебометричного рейтингу
вітчизняних та закордонних туроператорів є зростання
попиту на туристичні подорожі по всьому світі, зростання вторинних потреб людини. Методологія створення
вебометричного рейтингу має включати певну кількість
сторінок, яку надають пошукові ресурси, і певну кількість унікальних зовнішніх лінків, які мають посилання
на веб-сайти Adobe Acrobat, Adobe PostScript, Microsoft
Word та Microsoft Powerpoint.
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Увагу необхідно приділити веб-сторінці Державного
агентства з курорту і туризму України, що є новоствореним (2011 р.) та потребує доповнення, зокрема доцільно розмістити інформацію про показники відвідуваності нашої країни іноземними туристами, детально представити розроблені туристично привабливі маршрути,
вказавши їх вартість, комплекс послуг, що надається,
час перебування туристів у кожному з пунктів маршруту; кількість туристів у групі; вид та кількість транспортних засобів, задіяних в обслуговуванні туристів, рівень
їх комфортності; відзначити потребу в послугах гідів,
екскурсоводів та інструкторів, перекладачів, особливості підготовки документів.
Одним із напрямів державної підтримки розвитку туристичної діяльності є соціальна сфера, яка передбачає створення належних умов для оздоровлення та
відновлення сил усіх верств населення, особливу увагу
приділяючи дитячому, родинному, зеленому видам туризму. Розвиток сімейного і дитячого туризму є одним із
стійких сегментів розвитку вітчизняної туристичної індустрії. В умовах сьогодення спостерігається погіршення
стану здоров'я молоді, що пояснюється негативними
соціально-економічними, екологічними та психоемоційними факторами. Так, метою активного розвитку дитячого туризму є оздоровлення, підвищення загальноосвітнього рівня розвитку дитини як особистості, наприклад, шляхом створення дитячих таборів із поглибленим вивченням іноземних мов, розважальними, пізнавальними, аматорськими та анімаційними програмами у
пляжній зоні та акваторії, що підвищить інтерес до вітчизняних туристичних центрів. Необхідно звернути увагу на такі категорії споживачів як пенсіонери та студенти, застосовуючи знижки і міжсезонні пропозиції, розвиваючи соціальний та молодіжний туризм. Так, саме молодіжний туризм має перспективи розвитку в країні,
адже молодь – це майбутнє країни. Тому, необхідно
підтримувати молодіжний туризм на законодавчому
рівні, прийнявши законодавчі акти щодо реалізації державної молодіжної політики шляхом сприяння створення молодіжних готелів, проведення міжнародних фестивалів, олімпіад, дитячих змагань. Таким чином, доцільно звернути увагу на введення податкових пільг організаціям, які надають туристичні послуги та реалізують путівки у межах програм розвитку соціального, родинного та дитячого видів туризму.
Для підвищення соціально-економічного стану українських сіл, доцільно розвивати зелений туризм, що
сприяє покращенню життя сільського населення, шляхом скорочення безробіття та міграції до міст, сприяє
збереженню і відродженню національних традицій. Доцільно взяти до уваги особливості розвитку сільського
туризму Польщі, де для забезпечення розвитку туризму
на селі господарі звільняються від ПДВ. Крім того,
ознайомлення із туристично-рекреаційним та реабілітаційним потенціалом країни, особливо у час міжсезоння, можливе при проведенні конференцій, круглих столів, медичних симпозіумів (особливо на косі Арабатська
Стрілка, що має унікальні природні ресурси), дитячих
фестивалів, змагань, олімпіад та інших заходів, зокрема: "Дні Франції в Україні", Міжнародний фестиваль
сучасного мистецтва "Гоголь-Fest", Міжнародний фестиваль "Київ-М'юзік-Фест" та ін.
В умовах зростаючого попиту, необхідно на високому
рівні здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів для
туристичної сфери шляхом укладання угод з вищими
навчальними закладами, технікумами. Так, наприклад,
після закінчення учбового закладу спеціаліст буде мати
робоче місце, що сприятиме подоланню проблеми безробіття та є досить актуальним в умовах сьогодення.

~ 69 ~

При підготовці фахівця з туризму, у навчальних закладах
має бути звернено увагу на знання в області філології
(знання іноземних мов), психології, етики ділового спілкування, інформаційних технологій (мережа Інтернет) та
інноваційної техніки щодо системи он-лайн бронювання.
Державна політика розвитку туристичної діяльності має
бути спрямована на підтримання суспільного статусу
суб'єктів туристичної діяльності в Україні шляхом надання державних премій, проведення конкурсів та встановлення почесних звань у галузі туристичної діяльності,
проводити пропаганду переваг туристичної діяльності, а
також підтримку прав та інтересів вітчизняних туристичних підприємств на національному і міжнародному ринках туристичних послуг, захищаючи національного виробника від недобросовісної чи сумлінної конкуренції.
Висновки. Напрями державного регулювання розвитку туристичної діяльності представлено чотирма
сферами, а саме: нормативно-правовою, економічною,
соціальною та інформаційною сферами. Запропоновано, що у нормативно-правовій сфері є доцільним створення умов для розвитку ДПП шляхом розробки стратегій розвитку туристичних кластерів і застосування інструментів податкового інвестиційного кредитування
для санаторно-курортних закладів; в економічній – розробка ефективних заходів організаційно-економічної
підтримки просування бренду України на міжнародних
ринках туристичних послуг; у соціальній – розвиток соціального туризму, зокрема, родинного, дитячого, ділового та зеленого, а також відзначено доцільність розвитку співпраці з ВНЗ, підтримки та визнання суспільного
статусу суб'єктів туристичної діяльності в Україні.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Особливу увагу необхідно приділити інформаційній сфері та пропозиціям щодо створення вебометричного рейтингу вітчизняних туроператорів, що
має покладатися на центральний орган державного
регулювання туристичної сфери України.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
В статье раскрыты направления государственного регулирования туристической деятельности в Украине, а именно: нормативно-правовая, экономическая, социальная и информационная сферы. Проанализировав каждую из сфер, предложено использование
концессионного соглашения и налогового инвестиционного кредита для стимулирования развития туристической деятельности в
стране. Отмечено, что одним из основных инструментов развития территорий является продвижение туристического бренда, в
основе которого лежит создание положительного туристического имиджа с помощью информации. Предложено обновить вебстраницу Государственного агентства курорта и туризма Украины и создать вебометрический рейтинг отечественных туроператоров. Выявлено, что перспективными видами отечественного туризма является детский, семейный, зеленый и деловой.
Ключевые слова: туристическая деятельность, туристический бренд, туристический имидж, туристическая привлекательность региона, туристический кластер, инвестиционный налоговый кредит, государственно-частное партнерство, вебометрический рейтинг.
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THE WAYS OF IMPROVING THE GOVERNMENTAL REGULATION OF TOURISM ACTIVITY IN UKRAINE
The areas of state regulation of tourism activity in Ukraine, such as legal, economic, social and information areas are highlighted. Each of these
areas are analyzed and the implementation of the concession agreement as well as the investment tax credit are proposed in order to stimulate the
development of tourism activity in the country. It is mentioned, that one of the main tools of development of the territories is to promote the tourism
brand through creating a positive tourism image via information. It was suggested to update the web page of the The State Agency of Ukraine for
Tourism and Resorts and to create a online rating of local tour operators. It is found out that promising types of national tourism are children, family, green and business types of tourism.
Keywords: tourism activity, tourism brand, tourism image, tourism attractiveness of the region, tourism cluster, investment tax credit, publicprivate partnership, online rating.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ "ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС"
Розглянуто і систематизовано існуючі теоретичні підходи до тлумачення категорії "інформаційний ресурс". Визначено взаємозв'язки між поняттями "інформаційний ресурс", "інформаційна технологія", "інформаційна система
управління". Встановлено значення інформаційних ресурсів для забезпечення виробничого процесу на підприємстві.
Ключові слова: інформаційний ресурс, інформаційні технології, інформаційне забезпечення менеджменту, інформаційна система управління.

Постановка проблеми. Формування і використання
інформаційних ресурсів є основою сталого розвитку та
вдосконалення всіх напрямів діяльності підприємства,
оскільки інформація є одним із факторів виробництва
та ключовим аспектом ефективного менеджменту. Насамперед інформаційні ресурси відіграють провідну
роль у забезпеченні якісних комунікацій між суб'єктом і
об'єктом управління та становлять його основу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблемних питань впровадження, використання та розвитку інформаційних технологій і ресурсів
на рівні мікро- та макроекономіки, присвячено багато
праць учених-економістів, серед яких: В.В. Годін,
В.М. Гужва, А.А. Козирєв, В.Ф. Ситник, І.Б. Швець та
інші. Результати наукових досліджень вищевказаних
авторів доводять значущість впровадження інформаційних технологій та систем в органах державної влади,
а також на підприємствах різних галузей. Науковцями
висвітлено низку проблем розвитку інформаційних технологій, ресурсів, систем та запропоновано сучасні
шляхи їх вирішення з урахуванням світових тенденцій
розвитку ІТ-ринку.

Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Ураховуючи значну кількість публікацій у вищезазначеному напрямі, нині існує багато дискусійних питань, що
виникають у теорії та практиці управління інформаційними ресурсами як на рівні підприємств, так і на рівні
суспільства. Поглибленого вивчення потребують сутність інформаційних ресурсів, значення інформаційних
технологій та систем для процесів збирання, зберігання, систематизації та перетворення інформації для потреб підприємства.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є огляд основних теоретичних підходів до визначення сутності інформаційних ресурсів. Для досягнення
мети поставленні такі завдання: здійснити систематизацію поглядів науковців щодо сутності інформаційних
ресурсів за існуючими підходами; визначити спільні та
відмінні риси підходів до трактування даної категорії, а
також встановити взаємозв'язки з іншими поняттями,
що використовуються для характеристики інформаційного забезпечення управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. З кінця 70-х років ХХ ст. у наукове і практичне життя увійш© Нетреба І., 2014
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ло таке поняття як "інформаційні ресурси", а починаючи
з 90-х років виникла концепція "управління інформаційними ресурсами". Саме у межах цієї концепції набули
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розвитку різноманітні підходи до формулювання категорії "інформаційний ресурс" (табл. 1).

Т а б л и ц я 1. Систематизація й аналіз суджень фахівців з управління стосовно категорії "інформаційний ресурс"*
Джерело

В. Д. Пархоменко
[1, c. 32]

В.Ф. Ситник [2]
А.А. Козирєв [3]
В.М. Гужва [4]
В.В. Годін [5]
О.В. Шульга
[6, c. 12],

І. Б. Швець [7, c. 13]

М.П. Денисенко,
Т.С. Голубєва,
І.В. Колос [8, c. 43]

Сутність поняття
Окремі документи і масиви документів, результати інтелектуальної, творчої та інформаційної діяльності, бази і банки даних, усі
види архівів, бібліотеки, музейні фонди та інші фонди, що містять
відомості і знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації, є
об'єктами права власності всіх суб'єктів України і мають споживчу
вартість (політичну, економічну, соціокультурну, оборонну, історичну, ринкову, інформаційну тощо)
Особливий вид ресурсу, що ґрунтується на ідеях і знаннях, нагромаджених у результаті науково-технічної діяльності людей, поданий у формі, придатній для збору, реалізації та відтворення
Окремі документи та окремі масиви документів в інформаційних
системах (банках даних, архівах та інших системах)
Весь обсяг інформації із внутрішнього та зовнішнього середовища,
що є в інформаційній системі
Систематизована сукупність цілеспрямованих даних, що забезпечують взаємодію між елементами організації, а також між організацією та зовнішнім оточенням
Масиви даних, архіви, методики, інструкції, машинні програми і
документи; складова інформаційної системи на підприємстві
Як технічна категорія – це сукупність інформаційних об'єктів, відображених у знаковій формі на матеріальних носіях, що містять інформацію про події та процеси реального світу. Інформаційні ресурси можуть бути представлені документами і масивами документів як
у вигляді паперових документів, так і в автоматизованих інформаційних системах, базами і банками даних, файлами, директоріями та
іншими інформаційними об'єктами. Як економічна категорія – це
відокремлені знання людини про процеси або явища, представлені у
формалізованому виді та відображені на твердому носії, застосування яких сприяє утворенню вартості продуктів і послуг
Упорядкована сукупність документованих даних і знань, відомостей, інформації, що призначені для задоволення інформаційних
потреб користувачів та можуть бути використані для прийняття
рішення.

Ключові складові поняття

Результати творчої та інформаційної діяльності людей

Ідеї і знання людей, накопичені у
результаті науково-технічної діяльності
Документи та їх сукупність, що знаходиться в інформаційній системі на
підприємстві
Дані, що знаходяться в інформаційній системі підприємства
Інформація, що забезпечує взаємозв'язки між факторами внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства
Дані, представлені в інформаційній
системі підприємства

Як технічна категорія – сукупність
документів у паперовому та електронному вигляді; як економічна категорія – сприяють створенню вартості товарів та послуг

Дані, що призначені для задоволення інформаційних потреб користувача та використовуються в управлінській діяльності

* Джерело: складено автором

Систематизація різних трактувань категорії "інформаційний ресурс" уможливлює виокремлення наступних
наукових підходів:
1. Макроекономічний підхід – не передбачає конкретизації за об'єктом у використанні інформаційних ресурсів і орієнтований на суспільство загалом (В.Д. Пархоменко, В.Ф. Ситник).
Зокрема, у своїх дослідженнях [2] В.Ф. Ситник визначає наступні характеристики інформаційних ресурсів:
• інформаційний ресурс практично невичерпний, а
з розвитком суспільства і зростанням обсягу використовуваних знань цей ресурс зростає;
• застосування нового інформаційного ресурсу
замість застарілого потенційно може привести до суттєвих змін, зокрема, поліпшити використання інших
видів ресурсів;
• існує зв'язок між категоріями "інформаційний ресурс" та "інформаційна технологія".
2. Управлінський підхід, відповідно до якого інформаційні ресурси – це дані, що в електронному чи паперовому вигляді використовуються керівниками для прийняття управлінських рішень, становлять основу прямих і зворотних зв'язків між керуючою та керованою
підсистемами менеджменту (А.А. Козирєв, М.П. Денисенко, Т.С. Голубєва, І.В. Колос).
Із цього приводу доцільно звернути увагу на положення, викладені у праці М. І. Каблака [9, c. 56]. Автор
роботи зазначає, що менеджер завжди приймає рішення за різних умов, зокрема – інформаційної достатності,
інформаційного дефіциту або інформаційного надлиш-

ку. Найкращими умовами інформаційного забезпечення
менеджменту є інформаційна достатність, що означає
наявність достатньої кількості необхідних даних. Зменшення обсягу інформації призводить до інформаційного
дефіциту, що може стати причиною несвоєчасного реагування на управлінську проблему, або стати причиною
прийняття неефективного рішення. Умови інформаційного надлишку вимагають від особи, що приймає рішення, додаткових витрат часу на відбір необхідних
даних, що теж знижує ефективність управління.
3. Комунікаційний підхід означає якісне оцінювання
значущості внутрішніх та зовнішніх даних у забезпеченні ефективних комунікацій між факторами внутрішнього
середовища підприємства та взаємозв'язків із зовнішнім оточенням (В.М. Гужва, В.В. Годін).
Ґрунтовно цей аспект розглянуто у роботі
В.М. Гужви [4]. Зазначено, що залежно від джерела
виникнення, розрізняють внутрішню і зовнішню інформацію, яка може бути використана підприємством у
якості інформаційного ресурсу. Інформація внутрішнього середовища відображає фінансово-господарський стан; її опрацювання може здійснюватися з використанням стандартних формалізованих процедур. У
свою чергу, інформація із зовнішнього середовища
неповна і суперечлива, а тому вимагає застосування
нестандартних процедур обробки, відбору та упорядкування. Таким чином, управління інформаційними ресурсами включає такі складові: оцінювання інформаційних
потреб на кожному рівні управління; дослідження особливостей документообігу підприємства та визначення
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напрямів його раціоналізації; стандартизацію типів і
форм документів; подолання проблеми несумісності типів даних і створення системи управління даними.
4. Технічний підхід. Передбачає необхідність удосконалення апаратного і програмного забезпечення
інформаційної системи управління на підприємстві та
розвитку інформаційної інфраструктури (О.В. Шульга,
І.Б. Швець).
Так, у дослідженнях О.В. Шульги [6, c. 12] вказується, що інформаційним ресурсам належить провідне
місце у функціонуванні інформаційної системи на підприємстві; доцільно розглядати цей елемент лише у
взаємозв'язку з іншими елементами інформаційної системи, а саме матеріальними ресурсами (носіями інформації, технічними засобами збирання, передачі й обробки інформації) та каналами циркуляції інформації
(працівниками, засобами зв'язку, засобами зберігання і
систематизації даних).
5. Економічний підхід, згідно з яким інформаційний
ресурс повинен підлягати кількісному оцінюванню як
фактор виробництва, що відіграє провідну роль у фо-

рмуванні споживчої вартості товарів і послуг
(І.Б. Швець, К.І. Шарова).
У дослідженні К.І. Шарової [10, c. 25] обґрунтовано
доцільність виокремлення знань як самостійної економічної категорії та складової iнформацiйних ресурсів.
Автором зроблено висновок, що знання на мікрорівні є
продуктом інтелектуальної діяльності кваліфікованої
творчої частини персоналу. На основі знань, що зафіксовані у документах, створюється новий продукт.
Провівши ґрунтовний аналіз вищезазначених положень, визначимо інформаційні ресурси як сукупність
даних, що надходять із зовнішнього оточення або є
відомостями про функціонування підсистем підприємства, становлять основу його інформаційної інфраструктури, зібрані та систематизовані за допомогою сучасних
інформаційних технологій і систем, використовуються
керівниками підприємства з метою розробки та прийняття стратегічних й оперативних управлінських рішень.
Схематичне представлення місця інформаційних ресурсів в інформаційно-технологічному забезпеченні виробничого процесу на підприємстві наведено на рис. 1.

Керуюча підсистема управління

Система прийняття рішень на підприємстві
Результати процесу управління на виході
(обсяг виробництва, якість,
продуктивність, прибуток)

Ресурси на вході (сировина,
матеріали, фінанси, персонал)
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

Підсистеми технологічного, фінансового,
матеріального, кадрового забезпечення

Інформаційна система управління
підприємством
Інформація із
зовнішнього
середовища

Дані про
функціонування
підсистем
управління

Інформаційні ресурси

Керована підсистема управління
Рис. 1. Інформаційно-технологічне забезпечення виробничого процесу на підприємстві*
* Джерело: розроблено автором

На наш погляд, оцінювати значущість інформаційних ресурсів в діяльності підприємства доцільно шляхом визначення показника "частка інформаційних ресурсів у ресурсному забезпеченні підприємства", як
відношення інформаційних ресурсів, що забезпечують
управління виробничими чи невиробничими процесами
до суми всіх матеріальних ресурсів представлених у
грошовому вираженні. Як представлено на рис. 1, інформаційні ресурси використовуються інформаційною
системою управління підприємством, тому логічним
буде оцінити витратну частину бюджету на створення і

використання інформаційної системи управління за статтями прямих витрат. До прямих витрат слід віднести:
витрати на придбання обладнання, витрати на програмне забезпечення (ІТ-рішення), витрати на комплектуючі
вироби, периферійне обладнання, засоби автоматичного
зчитування інформації, офісне обладнання, комунікаційне обладнання, апаратуру передачі та обміну даними,
мережне обладнання, засоби мультимедіа [11; 12].
Висновки. Здійснивши аналіз вищезазначених положень, можна зробити висновок, що у теорії управління єдиного підходу до визначення категорії "інформа-
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ційний ресурс" не склалося. Значне число трактувань
цієї категорії охоплює мікроекономічний рівень. Спільним для всіх підходів є використання понять "дані" та
"інформація". Усі дослідники єдині у своєму твердженні
про необхідність удосконалення інформаційних технологій як технічного засобу обміну інформаційними ресурсами. Більшість науковців конкретизують категорію "інформаційні технології" для підприємств, пов'язуючи розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності (в основу якого покладене використання інформаційних ресурсів) зі створенням, впровадженням та розвитком інформаційної системи управління як ІТ-рішення.
Завдяки невпинному розвитку ІТ-сфери уможливлюється не лише накопичення нових знань, але й набуття
ними уречевленої форми (шляхом перетворення інформаційних ресурсів в інформаційний продукт вищої якості завдяки використанню сучасних технологій обробки
та перетворення даних).
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. На особливу увагу заслуговує дослідження
категорії "інформаційні ресурси" з економічної та технічної точок зору. Також комплексний підхід до трактування цього терміну на макро- та мікроекономічному
рівнях уможливить формулювання вимог, що висувають до інформації кінцеві користувачі, використовуючи
ці дані у практичній діяльності. Важливим напрямом є
розробка класифікації інформаційних ресурсів та визначення критеріїв результативності їх використання.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС"
Рассмотрены и систематизированы существующие теоретические подходы к толкованию категории "информационный ресурс". Определены взаимосвязи между понятиями "информационный ресурс", "информационная технология", "информационная система управления". Установлено значение информационных ресурсов для обеспечения производственного процесса на предприятии.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE "INFORMATION RESOURCE"
Existing approaches to determining the nature of the category "information resource" are detailed and systematized. The relationships between
the categories "information resource", "information technology", "information management system" are revealed. Determined the importance of
information resources for the production process at the enterprise.
Keywords: information resource, information technology, information management, information system management.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
У КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ
У статті досліджено ринок молочної продукції в Україні з точки зору маркетингу. Здійснено аналіз структури і
динаміки ринку, його основних гравців, рівня конкуренції між ними. Визначено цільові сегменти споживачів та виділено
основні з них, на які переважно орієнтують свою діяльність молокопереробні підприємства.
Ключові слова: молокопереробна промисловість, ринок молока, основні сегменти споживачів, динаміка виробництва та споживання молочних продуктів.

Постановка проблеми. Молочна галузь посідає
одне з провідних місць у структурі економіки країни.
Молоко як один з основних базових продуктів харчування є важливою складовою здорового раціону та належать до пріоритетних товарів у споживчому кошику: в
Україні витрати на придбання цих товарів складають
близько 17 % продовольчих витрат населення.

Діяльність молокопереробних підприємств в Україні
характеризується такими особливостями, як наявність
значної кількості споживачів, ширина і глибина асортименту молочних продуктів за функціональними видами,
споживчими властивостями, технологією виробництва,
упаковкою, термінами зберігання, невеликий строк зберігання молока та екологічна вразливість сфери виробни© Маслюківська А., 2014

~ 74 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

цтва передбачають підвищені вимоги до якості й безпеки
молочних продуктів. Нині спостерігається тенденція вибору споживачами натуральних молочних продуктів,
тому успішний бренд повинен забезпечити максимальну
природність продукту. Звідси переорієнтація у смакових
добавках: перехід від екзотичних до традиційних смаків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Панорама відповідних досліджень вітчизняних і закордонних
науковців є досить широкою. У науковій сфері дана
проблематика знайшла відображення у працях як вітчизняних, так й іноземних учених, зокрема Ю. Бажала,
І. Єгорова, В. Гейця, О. Кузьміна; П. Друкера, М. Портера, Б. Твіса, Ю. Яковця та інших. Чимало науковців
присвячували свої дослідження проблемам підвищення
конкурентоспроможності, інноваційної активності та
якості продукції молокопереробних підприємств. Так,
розглянуто особливості виробничих процесів на таких
підприємствах у працях Д.Ф. Крисанова, Л.В. Дейнеко,
С.В. Васильчака [1], О.М. Вольської [2] та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. В
Україні на досить низькому рівні залишаються обсяги
споживання молока, як порівняно зі встановленими вітчизняними нормами, так і порівняно з іншими країнами.
За рівнем споживання молока та молочних продуктів
Україна значно відстає від країн Європи. На одного українця припадає близько 34 літрів молока на рік, що майже
в 4 рази менше, ніж у Фінляндії, у 2 рази менше, ніж у
Словенії та в 1,5 рази менше, ніж у Франції та Росії.
Рівень споживання молочної продукції в Україні
складає близько 200 кг молока на рік при раціональній
нормі більше 350 кг [3]. Наприклад, українці в середньому споживають 3 кг сиру на душу населення, у той
час, як росіяни – 6 кг, словаки – 8 кг, поляки – 20 кг, німці – 21 кг сиру в розрахунку на одну людину на рік [3].
З огляду на це можна стверджувати, що ринок молочної продукції України через свою незаповненість та
потенціал зростання споживання є доволі привабливим

та перспективним для виробників молочних продуктів.
Крім того, є можливості виходу на найближчі експортні
ринки країн СНД, а в перспективі – ЄС та інших країн.
Саме тому молокопереробним підприємствам необхідно
звертати особливу увагу на маркетингові заходи щодо
виробництва, поширення інформації та продажу своєї
продукції, підвищення обізнаності споживачів про її особливості та переваги перед товарами конкурентів тощо.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є дослідження структури ринку молочних продуктів в Україні, аналіз динаміки основних показників функціонування ринку та діяльності молокопереробних підприємств. Визначення основних напрямів можливого
розвитку і зростання ринку, ураховуючи виділені сегменти споживачів та орієнтуючи свою діяльність на їхні
смаки і потреби.
Виклад основного матеріалу дослідження. Україна нині займає 11 місце у світовому рейтингу виробників молока (1,5 % світового виробництва). З 2011 р. показники виробництва основних видів молочних продуктів свідчать про деяку стабілізацію розвитку галузі, незважаючи на низку проблем, що виникли на ринку сировини. Найбільшим негативною тенденцією є те, що
відбувається постійне скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а саме корів, які є основою виробництва
та переробки молока (рис. 1). Крім того, виробництво
молока в країні характеризується низьким ступенем
концентрації, що спричиняє високу його собівартість
(при середніх надоях собівартість молока становить від
3,80 грн за кг) [3; 6]. Розгалуження виробництва молока
по значній кількості фермерських та домашніх господарств (здебільшого дрібних структур) пов'язано з екстенсивною годівлею, застарілими технологіями догляду
за тваринами та збору молока, умовами їх утримання,
низькою продуктивністю тварин і невисокою якістю та
іншими характеристика молока.

Рис. 1. Динаміка поголів'я корів та виробництва молока у сільському господарстві в Україні у 2003–2013 рр.*
* Джерело: [3]

Незважаючи на це, протягом останніх двох років виробництво молока в Україні зростає. За рахунок підвищення уваги до способів догляду за тваринами та умов
їхнього утримання останніми роками почала зростати
продуктивність корів. Показник середньорічного надою
молока на корову значною мірою визначає ефективність
молочного сектору [3; 8]. Середні надої молока у світі –
2 400 кг на корову за рік. В Україні цей показник – 4 700 кг,
що перевищує показники Росії, Середньої Азії та Кавка-

зу. Проте Україна значно відстає від країн Західної Європи та Північної Америки (рис. 2). Це можна пояснити тим,
що в цих країнах існує потужна підтримка агропромислового комплексу з боку держави, функціонують великі,
потужні із сучасним обладнанням фермерські комплекси,
які активно також займаються і дослідженнями в даній
галузі щодо підвищення продуктивності корів за рахунок
змін у їхньому харчовому раціоні, використання мікроелементів та поживних харчових добавок тощо.
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Рис. 2. Надої молока на одну корову у світі, кг за рік*
* Джерело: [3]

Слід також узяти до уваги, що 4 700 кг молока на
рік – значення, близьке до точки беззбитковості, і ця
середня цифра означає, що в Україні є як прибуткові,
так і збиткові господарства. Тому важливо продовжити
інтенсифікацію виробництва, бо саме це забезпечує

конкурентоздатність. Саме зростання надоїв до останнього часу значною мірою компенсувало падіння поголів'я, а наразі навіть дає приріст виробництва [7]. Показники виробництва основних категорій молочних продуктів в Україні у 2003–2013 рр. наведено у табл. 1.

Т а б л и ц я 1. Динаміка показників виробництва основних категорій молочних продуктів в Україні, тис. тонн*
Показник
Молоко оброблене рідке
Масло вершкове
Спреди та суміші жирів
Сир кисломолочний
Сири жирні
Продукти кисломолочні
Виробництво молока у
сільському господарстві

2003
645
137
57,7
173
427

2004
716
116
53
71,3
224
467

2005
864
120
80,3
83,5
274
499

2006
820
104
71,1
93,2
217
524

2007
863
100
83,8
92,6
246
532

Роки
2008
808
84,8
81,8
91,9
236
532

2009
770
74,7
73,1
84,8
224
492

2010
801
79,5
65,9
78,5
207
479

2011
888
76,7
60,7
76,4
178
474

2012
909
88,6
54,6
78,9
168
489

2013
946
92,8
53,1
82,8
164
518

13 661

13 710

13 714

13 287

12 262

11 761

11 610

11 248

11 086

11 378

11 500

* Джерело: складено автором на основі [3]

Найбільші обсяги виробництва молока та продуктів
його переробки припадали на 2005 та 2007 р., а з
2011 р. розпочалося їх зростання (+11 % у 2011 р., у
середньому на +6 % щорічно). Позитивну динаміку з
2012 р. демонструють обсяги виробництва масла (середньорічний приріст +10 %), кисломолочного сиру
(+3 %) та кисломолочних продуктів (+5 %). Ці продукти
повторюють тренд виробництва молока у сільському
господарстві. Продовжується спад виробництва спредів
(–6 %) та жирних сирів (–4 %). Таку динаміку можна
пояснити превалюванням тенденції здорового способу
життя, додаткової уваги до раціону щоденного харчування. Нині серед смаків споживачів змінюється акцент
з переорієнтації з поживних, ситних та смачних продуктів на легкі, знежирені та корисні. Серед основних груп

молочної продукції найбільшу частку ринку складають
незбиране молоко та кисломолочні продукти. Наступними за обсягами споживання молочними продуктами є
жирні сири, масло та кисломолочний сир [6; 7].
Середній рівень рентабельності виробництва незбираної молочної продукції на молокопереробних заводах становить 3–8%. Виробництво сметани та сиру є
більш вигідним, ніж виробництво незбираного молока.
Більш рентабельне і виробництво дієтичної продукції:
йогурту, ряжанки та кефіру [3;5].
Найважливішими змінними, що характеризують
споживачів молочної продукції, є рівень доходів, вік,
стать, місце проживання, спосіб харчування, спосіб
життя. За критерієм доходу виділяють чотири сегменти,
характеристика яких наведена у табл. 2.

Т а б л и ц я 2. Сегментація споживачів молочної продукції*
Назва сегменту
Споживачі з
низькими
доходами

Частка

35 %

Склад сегменту
Безробітні (зареєстровані та
незареєстровані), пенсіонери,
інваліди, студенти, сільське
населення, що веде підсобне
господарство, але немає у ньому
власних корів

Працівники із
сім'ями

45 %

Працівники різних галузей із сім'ями

Середній клас

15 %

Спеціалісти різних галузей, дрібні
бізнесмени

Споживачі з
високим рівнем
доходів

5%

Високопоставлені службовці із сім'ями

* Джерело: складено автором на основі [3]

Особливості споживання
Ця група споживачів купує базові дешеві молочні продукти –
молоко, сметану, інколи – домашній сир. Основним фактором,
що впливає на прийняття рішення про придбання товару, є ціна,
саме тому такі споживачі купують продукції на стихійних ринках і
прослідкувати їхній попит доволі важко
Представники цього сегменту відрізняються за рівнем доходів та
вимогами до товарів. В основному купують продукти середньої
якості, реагують на ціни, часто надають перевагу покупкам у магазинах і супермаркетах перед стихійними ринками та базарами
Споживачі цього сегменту ставлять високі вимоги до молочних продуктів, звертають увагу на якість, терміни зберігання, склад продукту. Культура споживання мало відрізняється від традиційної, хоча ці
покупці більше зорієнтовані на марку продукту, очікують високої
якості та урізноманітнення товарів, менш вразливі до ціни
Ця група споживачів ураховує якість, смак, марку, ціна для них
не є визначальним чинником
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Працівники із сім'ями – це цільовий сегмент більшості молокопереробних підприємств. Споживачі з низькими доходами не є орієнтованим сегментом для виробників молочної продукції, проте ним також не слід нехтувати і багато молокопереробників це розуміють і випускають продукцію в економних упаковках та у пакетах
(наприклад, молоко, сметану тощо). Велика конкуренція
існує щодо охоплення середнього класу, тому для завоювання цього ринку чи існування на ньому необхідно
активно вживати маркетингові заходи. Останній сегмент – споживачі з високим рівнем доходів – є найбільш привабливим для виробників (рентабельність
виробництва товарів преміум-класу може досягати
50 %), але поки що малим за обсягами: частка цих товарів на ринку становить 5–7 %. У цій групі конкуренція
вітчизняних виробників з іноземними фірмами є найбільш жорсткою [1; 4]. Як приклад товарів вітчизняного
виробництва, які орієнтовані на цей сегмент, можна
привести лінію продукції преміям класу під торговою
маркою "Premialle" від ТОВ "Білоцерківський молочний
комбінат", який знаходиться у Київській області. Продукти ТМ "Premialle" – це високоякісні молоко, кефір, біокефір та ряжанка в екологічній скляній пляшці. Під
ТМ "Premialle" також виробляються зернистий сир, сметана та вершки, м'які сири фета і бринза. Це товари
вищої цінової категорії порівняно з іншими представниками у групі даних продуктів, що орієнтовані на споживачів з високим рівнем доходу, які надають перевагу
якості товару перед його ціною.
При сегментуванні споживачів важливою є їх оцінка з
огляду на вік та освіту. Молодь і старші споживачі істотно
відрізняються характером споживання: якщо перші віддають перевагу новим продуктам та екзотичним смакам,
то люди літнього віку зазвичай купують традиційні товари
у м'якій упаковці. Спостерігається тенденція зростання
кількості прихильників здорового способу життя.
Інший спосіб сегментування ринку молочної продукції передбачає визначення мотиву здійснення покупки.
Усі потреби споживачів молочних товарів поділяють на
раціональні та емоційні. До раціональних потреб відноситься, наприклад, купівля молочного продукту як джерела білка, кальцію, способу регулювання кислотності,
а також як продукту, який підходить для всієї сім'ї та
легко засвоюється. Приклади емоційних потреб споживачів молочних товарів: покращення настрою (свого чи
іншої людини), спосіб заспокоїти дитину, проведення
часу в колі близьких людей, "смачний" початок дня [1].
Комплексний аналіз споживачів за факторами як рівня доходу, так і особливостей споживчої поведінки
здійснюється у процесі сегментування молочного ринку
за способом життя. Тут виділяють наступні групи споживачів молочних товарів [1]:
1. Традиціоналісти – люди зі сталими споживчими
звичками, купують переважно традиційні молочні продукти (молоко, кефір, сметану, ряжанку, кисломолочний
сир), надають перевагу приготуванню їжі самостійно.
Купують товари зі смаком, близьким до домашніх продуктів, часто купують товари на стихійних ринках.
2. Споживачі, чутливі до рівня цін – як правило, це
люди старшого віку з низьким рівнем доходів, а також
безробітні, студенти, частина сільського населення.
Визначальним фактором при покупці для представників
цього сегменту є ціна. Вибір здійснюється на користь
товарів у більш низьких цінових сегментах.
3. "Лікарі" – купують свіжі та корисні продукти, звертають увагу на склад і термін придатності. На цих споживачів у першу чергу вплине реклама із рекомендацією професійного лікаря вживати даний продукт. Середній рівень чутливості до ціни.

4. "Конформісти" – споживачі, основним критерієм
вибору яких є зручність у вживанні продукту. Вони, як
правило, не готують самостійно, тому купують готові
або майже готові продукти. Це люди з активним способом життя, молодь, представники ділових кіл.
5. "Інтелігенція" – споживачі з високим рівнем доходу,
що купують тільки якісні продукти відомих виробників та
торгових марок, не економлять на продуктах харчування.
6. Змішаний тип – до цієї групи належать споживачі,
які не ввійшли до попередніх груп. У їхній споживчій
поведінці прослідковуються характеристики кожного із
розглянутих сегментів, але проявляються вони не так
виражено. До цієї групи належать і споживачі, які переходять з одного сегменту в інший.
Вибір критерію для аналізу споживачів залежить, у
першу чергу, від цілей, які переслідує компанія у даній
ринковій ситуації, а також від доступності та вартості
інформації, що необхідна для сегментування.
До чинників, що стримують розвиток молочної галузі
в Україні, належать [2; 4]:
• сезонні та регіональні коливання цін на сировину
й обсяги її продажу;
• низька купівельна спроможність населення;
• недостатній розвиток сільського господарства;
• повільне оновлення основних виробничих засобів: наявне обладнання більшості ферм і молокопереробних підприємств потребують негайного оновлення,
що, у свою чергу, призводить до зростання собівартості
продукції;
• невідповідність вітчизняних вимог до якості молока європейським;
• звуження ринку окремих регіонів унаслідок переходу частини населення на самозабезпечення;
• збільшення кількості фальсифікованих товарів,
виготовлених із використанням рослинних жирів (при
поточному рівні цін тонна пальмової олії коштує у три
рази дешевше, ніж молока), розширення номенклатури
фальсифікованих товарів: вершкове масло, кисломолочна продукція, сири.
Нині виробництво молока і молокопродуктів в Україні є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку в аграрному секторі. Основними завданнями галузі в
найближчій перспективі є забезпечення потреб внутрішнього ринку якісною продукцією, доступною для широкого кола споживачів, а також збільшення експортного потенціалу молока та молочної продукції. В Україні
розроблено Програму розвитку молочного скотарства
до 2015 року, що окреслює оптимістичні перспективи
функціонування вітчизняної молочної галузі. Основні
завдання Програми [7]:
• досягнення приросту чисельності молочного поголів'я на рівні 4,4 млн голів, продуктивності корів у
4 300–4 500 кг й обсягів виробництва молока – до
20 млн тонн;
• забезпечення розвитку галузі за рахунок пріоритетного розвитку великотоварних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств (до 40 % у 2015 р.);
• сприяння формуванню особистими селянськими
господарствами малих ферм з виробництва і реалізації
молока як напряму розвитку малого і середнього бізнесу в галузі;
• покращення технологічних умов виробництва
молока;
• підвищення якості молока до рівня міжнародних
стандартів;
• технологічне переоснащення та економічна стабільність галузі.
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Основою стабільного функціонування галузі в майбутньому є крупнотоварне виробництво. Проте сектор відразу не зможе перейти на такі масштаби – для цього
необхідні значні кошти для капіталовкладень. За оцінками експертів, період окупності проекту будівництва сучасного молочнотоварного комплексу складає 8 років,
організації фермерського господарства на 400 корів – 5–
6 років. Такі проекти будуть привабливими для інвесторів, які пов'язують свою майбутню діяльність із молочним
бізнесом. Досягнення перспективних показників розвитку
галузі не можливе і без підвищення ефективності господарювання дрібних товаровиробників, які можуть стати
альтернативою крупнотоварному виробництву [8].
Нині в Україні близько 350 підприємств з переробки
молока, 80 з яких виготовляють до 90 % молочної продукції. У зв'язку зі значною конкуренцією на сировинному
ринку виробництво готової молочної продукції все більшою мірою концентрується на великих підприємствах, які
вкладають значні кошти в модернізацію виробництва,
мобільно реагують на зміни кон'юнктури ринку, постійно
розширюють свій асортимент, аби не втратити нішу ринку за умов сезонного дефіциту сировини, розширюють
ринок збуту за рахунок експортних поставок [5; 6].
Найбільшими виробниками молочної продукції в
Україні є "Данон" (займає 9 % ринку), "Молочний Альянс"
(займає 7,8 % ринку), "Люстдорф" (займає 7 % ринку),
"Терра Фуд" (займає 6,9 % ринку), "Вім-Білль-Данн Україна" (займає 5,3 % ринку), "Галичина" (займає 4,8 % ринку), "Мілкіленд-Україна" (займає 3,9 % ринку) та "Лакталіс" (займає 3,4% ринку). Більшість із цих компаній є мультинаціональними компаніями-виробниками молочної
продукції, що також присутні на українському ринку.
Таким чином, можна стверджувати, що молочна галузь України налічує багато гравців, які створюють високий рівень конкуренції на цьому ринку.
За результатами опитування представників галузі серед основних причин відсутності експорту продукції або
його припинення представники молочної галузі України
називають недостатній обсяг виробництва (47,1 % респондентів) та високий рівень конкуренції на зовнішньому
ринку (35,3 %). Іншими найбільш вагомими факторами
впливу на відсутність експорту є складність пошуку партнерів та достатній рівень прибутку від діяльності на внутрішньому ринку – по 23,5 % респондентів. Питання передбачали сумісність альтернатив, тому сума показників
перевищує 100 % (респонденти мали можливість вибрати декілька варіантів відповідей одразу) [7].
Ураховуючи загалом високий рівень конкуренції,
підприємства намагаються втримувати свої позиції на
внутрішньому ринку в основному за рахунок налагодженої мережі збуту продукції (58,2 % респондентів),
якості продукції та конкурентоспроможних цін (по
57,1 %). Варто відзначити, що у сучасних економічних
реаліях питання ціни поступово виходить на перше місце: спостерігається зменшення попиту на молочні продукти класу "модерн", відбувається переключення споживачів на більш дешеві бренди, види упаковки, торговельні мережі тощо [2; 3].
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Висновки. Молокопереробна промисловість відіграє
важливу роль як у структурі економіки країни, так і в раціоні здорового харчування людини. Однак нині в Україні
обсяги споживання молока на душу населення залишаються на доволі низькому рівні порівняно з іншими країнами. Також цей показник значно відстає від вітчизняних
раціональних щоденних норм споживання даного продукту, визначених провідними структурами у галузі охорони
здоров'я та здорового харчування. Зазначена негативна
тенденція є можливістю для підприємств, оскільки, таким
чином, існують значні перспективи розвитку та зростання
ринку молочних продуктів в Україні.
Поголів'я корів у країні постійно скорочується, проте
протягом 2012–2013 рр. спостерігається збільшення виробництва молока за рахунок підвищення продуктивності
стада. Найбільшу частку на ринку молочної продукції
складають незбиране молоко та молочнокислі продукти.
Ринок молочної продукції в Україні представлений
великою кількість конкуруючих молокопереробних підприємств, більшість із яких є мультинаціональними компаніями-виробниками молочної продукції, що також присутні на українському ринку. За критерієм рівня доходу
на ринку молочної продукції виділяють такі сегменти
споживачів: споживачі з низькими доходами, працівники
із сім'ями, середній клас, споживачі з високим рівнем
доходів. Найбільшу частку займає сегмент "працівники із
сім'ями". Під час комплексного аналізу споживачів за
такими факторами, як рівень доходу та особливості споживчої поведінки, виділяють декілька основних груп споживачів: традиціоналісти, споживачі, чутливі до рівня цін,
"лікарі", "конформісти", "інтелігенція", змішаний тип.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. У подальших дослідженнях необхідним є вивчення можливих шляхів розвитку молокопереробних підприємств, посилення їх конкурентних позицій на ринку за
рахунок чіткого визначення своїх конкурентних переваг
та залучення для їх підтримки додаткових інвестицій.
Важливо у подальшому більш глибоко вивчати цільових
споживачів, їхні смаки та вподобання, задля врахування
їх у діяльності підприємств молокопереробної галузі.
Список використаних джерел
1. Васильчак С. В. Сегментація ринку молока та проблеми підвищення якості молочної продукції / С. В. Васильчак // Науковий вісник
УДЛУ : зб. наук.-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 325–330.
2. Вольська О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку
молока та молокопродуктів в Україні [Електронний ресурс] /
О. М. Вольська. − Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013kachestvo-economichnogo-rozvitku/5_volska.htm.
3. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
4. Маслак О. Уразливість молочної галузі / О. Маслак // Агробізнес
сьогодні. – 2013. – № 5 (228). – С. 12–14.
5. Молочный альянс за год инвестирует в собственное развитие 60
млн грн [Электронный ресурс] / Деловой аргарный Интернет-ресурс
AgroTimes. − Режим доступа: http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/
molochnyy-alyans-za-god-investiruet-v-sobstvennoe-razvitie-60-mln-grn.
6. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Спілки молочних підприємств України. – Режим доступу: http://molsouz.org.ua.
7. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Українського клубу аграрного бізнесу. – Режим доступу: http://ucab.ua/en/pro_ukab/.
8. Тваринництво України: Пожвавлення 2013 [Електронний ресурс]
/ Українська аграрна кофедерація. − Режим доступу: http://agroconf.org/
content/tvarinnictvo-ukrayini-pozhvavlennya-2013.
Надійшла до редколегії 15.06.14

А. Маслюковская, асп., ассист.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
В КОНТЕКСТЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА
В статье исследован рынок молочной продукции в Украине с точки зрения маркетинга. Осуществлен анализ структуры и динамики рынка, его основных игроков, уровня конкуренции между ними. Определены целевые сегменты потребителей и выделены основные из них, на которые преимущественно ориентируют свою деятельность молокоперерабатывающие предприятия.
Ключевые слова: молокоперерабатывающая промышленность, рынок молока, основные сегменты потребителей, динамика производства и потребления молочных продуктов.
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ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
У статті досліджено взаємодію інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні, визначено чинники, які впливають на його розвиток та виокремлено найбільш впливові інститути на розвиток інноваційного підприємництва в Україні.
Ключові слова: інституційне середовище, інноваційне підприємництво, інституціоналізація, інноваційна сфера.

Постановка проблеми. Реалізація одного зі стратегічних пріоритетів розвитку України – інтеграція в Європейський Союз – не може здійснюватись без сприйняття загальноєвропейських цінностей та критеріїв економічного і суспільного прогресу. З цієї причини виникає
потреба у формуванні нового підходу до визначення
цілей та факторів економічного розвитку, що передусім
полягає в переоцінці місця і ролі інноваційної сфери в
економічних і соціальних процесах, переходу до інноваційного типу розвитку економіки, зміщення інновацій
у центр соціально-економічної системи.
Інституціоналізація інноваційної сфери означає
трансформацію намірів суб'єктів господарювання створити сприятливе середовище для інновацій у вигляді
впровадження відповідних правил та норм за допомогою механізмів економіко-правової регулюючої діяльності органів влади. Недосконале інституціональне забезпечення інноваційної діяльності в Україні обумовлене
слабкістю формальних інститутів (права власності, захист інтелектуальної власності, рівень розвитку фінансового ринку, технологічна озброєність, рівень вищої та
професійної освіти, незалежність судової влади, державні та суспільні установи), недосконалістю неформальних інститутів (довіра суспільства до влади, рівень
громадської культури, наявність людського капіталу) та
наявністю інституційних пасток (влада-власність, корупція, тінізація економіки). Часто в економічних системах
розвинутих країн формальні інститути виступають юридичним оформленням спонтанно діючих неформальних
правил (норм) – у цьому випадку економічна система є
більш стійкою та прогресуючою [1, с. 330].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням впровадження інновацій та виведення їх на ринок
присвячено праці багатьох учених, зокрема, потрібно
відзначити внесок у розробку проблем інноваційного
розвитку та ролі в ньому підприємництва Й. Шумпетера
[2, с. 122]. Значна увага теоретичним і методологічним
засадам державного регулювання інноваційної діяльності приділяється у роботах таких зарубіжних дослідників, як: С. Валдайцев, Б. Верспаген, П. Друкер,
К. Ерроу, П. Завлін, Н. Іванова, Д. Кокурін, Б. Люндвел,
Е. Менсфілд, К. Оппенлендер, Б. Санто, Дж. Стігліц,
Б. Твісс та ін. Серед доробку вітчизняних учених у да-

ному напрямі слід виділити роботи Ю. Бажала, В. Базилевича, З. Варналія, В. Гейця, Н. Гончарової, І. Єгорова,
Я. Жаліла, О. Жилінської, В. Зянька, М. Крупки, О. Лапко,
Б. Маліцького, В. Осецького, І. Павленка, Н. Рудь, А. Соколовської, В. Семиноженка, В. Сизоненка, В. Соловйова, Д. Черваньова, А. Чухна, Д. Чеберкуса та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Досвід та рекомендації зарубіжних та вітчизняних вчених є беззаперечним, однак недостатньо з'ясованими є
питання складових інституційного середовища інноваційного підприємництва та їх взаємодії один з одним.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є дослідження взаємодії інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні, чинників, які впливають на його розвиток та виокремлення
найбільш впливових інститутів на розвиток інноваційного підприємництва в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційне підприємництво є найважливішою складовою
національної інноваційної системи, його головним завданнями є перетворення інтелектуального продуктуновації на інновацію, що має ринковий потенціал, виступає чинником ефективності та конкурентоспроможності
національної економіки. Однак для його ефективного
розвитку є необхідним досконале функціонування всіх
суб'єктів інституційного середовища, в якому воно перебуває, а також налагоджена взаємодія одного з іншим.
Взаємодію інноваційного підприємництва та інституційного середовища пропонуємо розглядати через
призму визначення внутрішнього і зовнішнього середовища інноваційного підприємства та чинників, які впливають на його розвиток. Цей взаємозв'язок схематично
зображений на рис. 1. Взаємодію зовнішнього середовища і бізнес-системи інноваційного підприємства можна розглядати як сукупність неперервних впливів з боку
підсистем і елементів зовнішнього середовища (суб'єктів ринкових відносин, сировинних, товарних і фінансових ринків та інших механізмів, політичної ситуації тощо) і цілеспрямованого керівного впливу на підприємство з боку держави та її органів за допомогою законодавчого забезпечення, норм, правил, порядків, обов'язкових для виконання [3, с. 150].
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Рис. 1. Схематичне зображення взаємодії інноваційного підприємництва та інституційного середовища*
* Джерело: розроблено автором

Не можна стверджувати, що вплив на розвиток інноваційного підприємництва йде лише з боку інститутів,
адже інноваційне підприємництво зі зростанням ступеня свого розвитку, слід розглядати як фактор забезпечення розвитку вищих технологічних укладів, а отже, як
фактор сприяння науково-технічному прогресу, який
змінює масштабність та впливовість окремих інститутів.
Тому відбувається тісна взаємодія інноваційного під-

приємництва з іншими інститутами, яка полягає у створенні інститутами сприятливих умов для суб'єктів інноваційного підприємництва та, у разі їх успіху, локалізації
інноваційної квазіренти в межах національної економіки, а отже, і рушійної сили економічного зростання країни. У табл. 1 наведено трактування різних показників
взаємодії інноваційного підприємництва та інституційного середовища.

Таблиця 1. Трактування показників взаємодії інноваційного підприємництва та інституційного середовища*
№
1

Показник
Інноваційне
підприємство

2

Цілі

Завдання
Структура
3
4

Персонал
Технологія

5

Постачальники

6

Конкуренти

7

Споживачі

8

Політично-правові
чинники
Науково-технологічні
чинники
Інноваційні чинники
Економічні чинники
Соціальнодемографічні чинники
Чинники культури та
ментальності

9
10
11
12
13

Трактування
– визнається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70
відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція. Може функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнесінкубатора, технополісу, технопарку тощо
– це певні плани, стратегія підприємства, яка розробляється самим підприємством на майбутнє. Цілі
підприємства можуть передбачати розробку планів скорочення витрат на виробництво продукції,
підвищення рентабельності підприємства, створення нової та якісної продукції, контролю та розширення ринку збуту своєї продукції;
– це сукупність складених та сформульованих планів підприємства, які підприємство бажає виконати
у певний термін;
– це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані у формі, яка
дає змогу ефективно досягати цілей організації
– це сукупність усіх працівників підприємства, які беруть участь у процесі виробництва
– це сукупність засобів та предметів виробництва, які підприємство використовує для у процесі своєї
діяльності
– будь-яка юридична особа (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що постачають
товари або надають послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним із видів договору купівлі-продажу. У відповідності з договором поставки постачальник зобов'язується передати в обумовлений термін вироблені
чи придбані ним товари покупцю для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не
пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням
– підприємства, які виробляють таку саму або аналогічну продукцію, що й обрана фірма, і реалізують
її на цільових ринках цього підприємства
– фізичні або юридичні особи, які споживають продукцію фірми. Вони можуть бути потенційними (здатними купити певний товар) або безпосередніми (бажають і мають змогу придбати певний товар)
– впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи, знаходять відбиття в
діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади й уряду
– пов'язані з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій, а також know-how
– пов'язані із формуванням та забезпеченням комерціалізації нововведення
– пов'язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії
– впливають на рівень і тривалість життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію
– чинники, які визначають неформальні правила поведінки для окремого соціуму

* Джерело: розроблено автором на основі [4; 5]

~ 80 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

Проте сучасна українська економіка характеризується низьким рівнем інтеграції. На практиці зворотні зв'язки
між суб'єктами інноваційної діяльності та інститутами
носять несистематичний, часто формальний характер,
переважає роз'єднаність між реальним і банківським секторами економіки, між добувним і переробним комплексами промисловості, між наукою і виробництвом.
Подолання дезінтеграції між інноваційним підприємництвом та окремими інститутами, відновлення його цілісності, включення в нього дієвих елементів інноваційної інфраструктури, які сприяють перетворенню результатів
наукових досліджень і розробок в інновації, – у цьому полягає центральне завдання державної політики, орієнтованої на конкурентоспроможність національної економіки.
Реалізація інноваційного напрямку структурної перебудови економіки неможлива без удосконалення діючих форм
інтеграції та впровадження нових перспективних варіантів
співробітництва науки, освіти і виробництва.
Такі інститути як наукові і технологічні парки, кластери,
науково-виробничі
об'єднання,
навчально-науковоінноваційні комплекси, спільні науково-навчальні комплекси, університети нового типу – дослідницькі, академічні,
інноваційні, підприємницькі мають значний потенціал громадських змін, що особливо важливо для України, частка
якої на світовому ринку інновацій, який оцінюється у 2,5–3
трлн дол. США, складає всього 0,05–0,1 %. Тому проблема посилення взаємозв'язків між учасниками інноваційного процесу, розвитку традиційних і впровадження нових
для України форм їх інтеграції є вельми актуальною.
Необхідність у забезпеченні сталого економічного
розвитку, правового захисту, фізичної безпеки та інших
умов стабільного функціонування стає передумовою
взаємодії держави та інноваційного підприємництва.
Інноваційне підприємництво і держава є інститутами
суспільства, вони постійно взаємодіють, а також впливають і, у свою чергу, підпадають під впливу інших інститутів суспільства. Інші інститути суспільства також
здатні впливати на інноваційне підприємництво, як безпосередньо, так і опосередковано – через державу. З
усіх інститутів суспільства держава має найбільший
вплив на інноваційне підприємництво, взаємовідносини
між державою та інноваційним підприємництвом є комплексними і динамічними, змінюються в часі. Через динамічність суспільства взаємовідносини між інноваційним підприємництвом і державою постійно знаходяться
у стані зміни, унаслідок чого іноді важко провести межу
між публічним (суспільним) і приватним секторами.
Складні взаємовідносини між інноваційним підприємництвом і державою мають значний вплив на розвиток

економіки і громадського життя. Взаємовідносини держави і підприємництва можуть варіювати від співробітництва до конкуренції, від партнерства до антагонізму.
У цих відносинах кожна зі сторін маючи значний вплив
все-таки має істотну потребу в іншій (для відносин між
державою та інноваційним підприємництвом характерним є стан взаємозалежності, що обумовлено потребою однієї сторони в іншій). Держава має потребу в
інноваційному підприємництві, оскільки їй необхідна
ринкова система, матеріальні ресурси, послуги і товари, що виробляються нею, фінансова підтримка державних програм тощо. У свою чергу, інноваційне підприємництво має потребу в державі, оскільки йому необхідне законодавство, що формулює правила економічної
діяльності, її безпеки, захисту і стабільності, а також функціонування монетарної системи, стабільної економічної і соціальної інфраструктури. Інноваційне підприємництво покладається на конституційний захист і державну
підтримку як основного інституту суспільства, що забезпечує одержання прибутку, зайнятість населення і підвищення його життєвого рівня. Результатом таких взаємовідносин є "змішана" економіка, у якій суспільний і
приватний сектори різноманітно взаємодіють [6, с. 124].
Державні органи на різних рівнях впливають на підприємницьку діяльність, тому результати її здійснення
залежать від держави. Держава встановлює "правила
гри" на ринку, у межах якої суб'єкти інноваційного підприємництва мають певну свободу. Типові "правила
гри" стосуються конкурентної поведінки, управлінських,
трудових відносин, цінних паперів, реклами, об'єднань
підприємців. Ці правила закріплені в низці законів України: "Про захист економічної конкуренції", "Про цінні
папери і фондову біржу", "Про державне регулювання
ринку цінних паперів", "Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про рекламу" тощо. Ці правила розрізняються за ступенем обмеження підприємництва, але всі вони спрямовані на
встановлення певних обмежень у діяльності підприємців. Держава здійснює різні форми впливу на суб'єктів
підприємницької діяльності, від оподатковування до
ціноутворення. Державне регулювання створює те середовище, у якому діють підприємці, забезпечуючи захист права власності, виконання договірних зобов'язань
тощо, що є істотним для діяльності підприємців [7].
Серед зазначених у табл. 2 інститутів визначимо декілька найбільш впливових для подальшого їх аналізу
та розробки пропозицій щодо впровадження організаційних заходів посилення їх взаємодії з інноваційним
підприємництвом.

Т а б л и ц я 2. Визначення найбільш впливового інституту на розвиток інноваційного підприємництва*
№ (п.н.)
1 (14)
2 (15)
3 (16)
4 (17)
5 (18)
6 (19)
7 (20)
8 (21)
9 (22)
10 (23)
11 (24)
12 (25)
13 (26)
14 (27)
15 (28)
16 (29)
17 (30)
18 (31)
19 (32)
20 (33)

Інститут
Анкета №1 Анкета №2 Анкета №3 Анкета №4 Анкета №5
Держава
8
10
9
10
10
Законодавство
9
8
9
8
8
Державно-приватне партнерство
5
4
6
7
7
Інтернет
4
3
3
5
4
Трансфер технологій
7
8
7
6
6
Інтелектуальна власність
4
6
8
7
7
Інноваційні кластери
6
9
10
9
8
Інноваційні посередники
5
6
7
8
9
Інноваційна інфраструктура
10
9
10
9
10
Ринкова інфраструктура
9
7
4
6
6
Інвестиційні посередники
10
10
8
10
9
Грошова система
7
7
6
5
5
Контрактні відносини
6
5
2
4
5
Трансакційні витрати
8
5
2
4
4
КВЕД
2
3
3
2
1
Соціальне партнерство
3
1
5
3
3
Соціально-відповідальний бізнес
3
4
5
3
3
Охорона здоров'я
2
2
4
2
2
Населення
1
2
1
1
2
Сім'я
1
1
1
1
1

* Джерело: розроблено автором

Вага
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Е
2,35
2,1
1,45
0,95
1,7
1,6
2,1
1,75
2,4
1,6
2,35
1,5
1,1
1,15
0,55
0,75
0,9
0,6
0,35
0,25
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Визначення серед зазначених інститутів найбільш
впливових на розвиток інноваційного підприємництва
здійснювалося шляхом експертних оцінок підприємців у
різних галузях економіки (а саме через опитування топменеджерів інноваційних підприємств у наступних галузях економіки: машинобудування; сільське господарство; харчова промисловість; енергетика; металургія) та
за допомогою формули розрахунку показника коефіцієнту найвпливовішого інституту (Е):
n

E =  w і × Tі ,

(1)

i =1

де w і – вага і-го показника; Tі – бальна оцінка і-го показника.
Отримані результати наведено в табл. 2. Оцінювання проводилось за 10-бальною шкалою, найвпливовішим інститутам, на думку експертів, надавався максимальний бал "10", відповідно найменш впливовому –
"1". Після цього автором визначено інтегральний показник (Е) для кожного інституту.
Висновки. За підрахунками, ми дійшли висновку,
що такі інститути як держава, інноваційна інфраструктура та інвестиційні посередники отримали найвищі
експертні оцінки, інтегральний показник кожного становив 2,35, 2,4 та 2,35 відповідно кожний. Тобто вони
найбільше впливають на розвиток інноваційного підприємництва порівняно з іншими інститутами.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Сучасний період розвитку суспільства характеризується глобалізацією підприємництва, створенням
міжнародних об'єднань підприємців, а також зростанням важливості передових технологій для економічного
розвитку держав, унаслідок чого багато держав допомагають, спрямовують, регулюють і контролюють підприємництво для досягнення технологічної переваги.
Вільна та розвинута конкуренція на світовому ринку,
глобалізація бізнесу і підвищення значимості інновації
підсилюють необхідність відносин співробітництва між
державою і підприємництвом. Проте нині внаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин забезпечення економічної безпеки обох рівнів є неузгодженим, а інколи навіть
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антагоністично направленим. Зокрема, актуальним у
цій площині залишається питання перегляду фіскальної
політики держави. На фоні розвитку світової фінансової
кризи, дефіциту оборотних коштів значний податковий
тиск на підприємства призводить до скорочення виробництва і надходжень податкових відрахувань до бюджету, що, у свою чергу, ставить під загрозу економічну
безпеку держави. Крім того непомірні податкові платежі
зумовлюють встановлення керівництвом підприємств
вищої пріоритетності в забезпеченні економічної безпеки над виконанням законодавства, що призводить, у
свою чергу, до зростання корумпованості, розвитку тіньової економіки і, як наслідок, – створює нові умови для
економічно-правової нестабільності. Тож у подальшому
необхідно запропонувати напрями вирішення зазначених
проблем та здійснити спробу їх розв'язання [8].
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УКРАИНЕ
В статье исследовано взаимодействие институциональной среды и инновационного предпринимательства в Украине, определены факторы, которые влияют на его развитие и выделены наиболее влиятельные институты на развитие инновационного предпринимательства в Украине.
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THE INTERACTION BETWEEN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
IN UKRAINE
The paper evaluates the interaction between institutional environment and innovative entrepreneurship in Ukraine. The factors which effect
on its development are revealed. The study substantiates the most effective institutions on the development of the innovative entrepreneurship
in Ukraine.
Keywords: institutional environment, innovative entrepreneurship, institutionalization, innovative sphere.
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ПАТЕНТНЫЕ "ПАРАЗИТЫ" ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В статье исследуется деятельность патентных троллей в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Определяется влияние патентного троллинга на инновационное развитие. Проанализирована динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим компаниям мира за последние пять лет. Значительное внимание
уделяется особенностям патентного троллинга в Украине. Определяется роль патентных троллей в структуре
финансирования инновационной деятельности. Анализируются мировые инструменты борьбы против патентного
троллинга.
Ключевые слова: патентный троллинг, инновационное развитие, патентные иски.

Постановка проблемы. В условиях стремительных
тенденций глобализации, человечество перешло в совершенно новую эпоху постиндустриального (информационного) общества, в котором основным богатством предстает не земля, как это было в традиционном
(доиндустриальном) обществе, и не капитал, который
характеризует индустриальное общество, а информация и знания как способность людей творить новое. По
мнению Д. Белла, который считается основоположником теории постиндустриального общества – это общество, в экономике которого приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству
услуг, проведению исследований, организации системы
образования и повышения качества жизни, в котором
класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором
внедрение нововведений все в большей степени зависит от достижений теоретического знания. Постиндустриальное общество предполагает возникновение интеллектуального класса, представители которого на
политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов [1]. Таким образом,
переход к постиндустриальному обществу свидетельствует, что в мировой экономике, характеризующейся
непрерывным ростом глобальной конкуренции, которая
всё больше зависит от инноваций, решающее значение
приобретает интеллектуальная собственность, которая
на сегодняшний день остаётся единственным средством преобразования знания в прибыльный актив, становясь ценным активом не только успешных компаний
и государств, но и мира в целом. В ХХІ веке ориентация экономики на инновационный тип развития, предусматривает широкомасштабные внедрения в хозяйственный оборот новейших продуктов интеллектуального
труда (передовых технологий, научно-технических разработок, изобретений и т.д.) с целью их коммерциализации, получения социально-экономического эффекта
и внедрения действенных организационно-управленческих решений [2, с. 30]. Проблема активизации инновационной деятельности и усиления инновационной
направленности современной экономики актуализирует
новые задачи и выдвигает новые требования к управлению результатами интеллектуальной деятельности.
Всё большее значение в развитой рыночной экономике
приобретает институт интеллектуальной собственности, который охватывает целый комплекс отношений,
связанных с созданием объектов интеллектуальной
собственности, их защитой, передачей, распределением соответствующих прав, включая довольно широкий
круг субъектов – ученных и инженеров, научноисследовательские институты, высшие учебные заведения, промышленные предприятия, коммерческие
формирования, государственные структуры, общественные организации и т.д. Институт интеллектуальной
собственности поддерживает необходимое инноваци-

онное многообразие, потому что не нивелирует различия инновационных субкультур, а интегрирует их особенности. Одной из главных тенденций развития современного рынка интеллектуальной собственности,
которая осуществляет значительное влияние на экономическое, научно-техническое и инновационное развитие любого государства, становится так называемый
патентный троллинг (patent trolling). Деятельность патентных троллей привлекает серьезное внимание не
только в США, где их концентрация наибольшая, но и
по всему миру, включая страны постсоветского пространства, где есть свои особенности патентного законодательства. Впервые понятие патентного троллинга
предложил американский юрист компании Intel Питер
Деткин в 1999 г. В мировой практике принято, что патентными троллями называются компании и предприниматели, владеющие портфелем патентов, при этом не
проводящие научных исследований, не производящие
никаких товаров и не оказывающие услуг. Как правило,
они только скупают патенты с целью дальнейшей подачи исков о нарушении своего исключительного права
против компаний и предпринимателей, которые уже
используют принадлежащие патентным троллям изобретения и/или технологии [3, с. 113]. Сама по себе покупка патентов с целью дальнейшей перепродажи не
является предосудительным действием. Соответственно, в большинстве случаев патентный троллинг
является волне законной деятельностью. Европейские
и американские патентные системы допускают факт
того, что владелец патента может не являться изобретателем нововведения, а использование патента с целью его защиты не является противозаконным действием. На сегодняшний день легитимных оснований,
согласно которых можно полагать, что деятельность
патентных троллей каким-то образом нарушает нормативно-правовые акты нет, а значит, их функционирование является вполне законным, хотя и довольно спорным с морально-этической точки зрения. Таким образом, проблема патентного троллинга невероятно сложна по своей природе, так как является формально правомочной и не может быть законодательно запрещенной, несмотря на то, что деятельность патентных троллей препятствует развитию научных исследований и
внедрению современных технологий, которые не только не коммерциализируют новации, но и проводят агрессивную тактику захвата чужих идей с целью вымогания финансовых ресурсов, путём шантажа физических и юридических лиц исками о нарушении патентного
законодательства из расчёта на то, что последним будет проще откупиться, чем тратить огромные финансовые ресурсы на судебные тяжбы. Мы считаем, что несмотря на законную деятельность патентных троллей,
необходимо найти инструменты, останавливающие их
функционирование.
© Викулова А., 2014
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Анализ последних исследований и публикаций.
Проблематике патентного троллинга посвящены работы
многих ученных и практиков. Среди известных зарубежных исследователей общие проблемы деятельности
патентных троллей освещены в работах таких ученных,
как Джеймс Бессен (James Bessen), Джофф Уайлд (Joff
Wild), Патрик Андерсон (Patrick Anderson), Томас Фишер
(Thomas Fisher) и др. В последние годы вопросы определения роли патентного троллинга в современных условиях стали предметом исследований и публикаций
также и отечественных ученных, среди которых Г. Андрощук, М. Ортинская, А. Поликарпов, А. Березин и другие. В публикациях приведенных украинских авторов
раскрывается роль патентных троллей в современных
условиях. Непосредственно вопросы обоснования взаимосвязи патентного троллинга и инновационного развития, на наш взгляд, освещены недостаточно.
Цель статьи – исследовать деятельность патентных троллей в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Определить влияние патентного троллинга на инновационное развитие, проанализировать
динамику патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим компаниям мира за последние пять лет.
Значительное внимание уделить особенностям патентного троллинга в Украине; определить роль патентного
троллинга в структуре финансирования инновационной
деятельности. Проанализировать мировые инструменты борьбы против патентного троллинга.
Изложение основного материала исследования.
Первым в мире патентным троллем считается Джордж
Селден (1846–1922), который будучи хорошо знаком с
американским законодательством в 1879 г. подал патентную заявку на устройство самоходного экипажа,
назвавши её "дорожный двигатель". Однако, патентный
поверенный Дж. Селден совершенно не намеревался
приступать к производству своего изобретения, а всячески содействовал затягиванию процесса выдачи патента последующие 16 лет, ожидая, пока другие инженеры займутся практическими разработками бензинового двигателя. В 1895 г. Селден, наконец, получил
долгожданный патент и уже начал активно требовать
плату в размере 1,25 % от валовых годовых продаж с
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каждого производителя автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания, работающим на бензине, так как
любой экипаж с таким мотором попадал под его описание, но один производитель автомобилей, которым
оказался известный американский изобретатель и промышленник Генри Форд отказался платить лицензионные платежи и началась судебная тяжба. В 1911 г. решение Федерального суда США по автомобильным
компаниям признало патент Селдена действительным,
но через некоторое время юристы Ford Motor Company
подали апелляцию в Верховный суд США. Окончательный вердикт подтвердил законность требований Селдена, но только по отношению к тем автомобилям, которые были сделаны по чертежам оригинального патента 1879 г., а таковых в природе не было вовсе! Форд
победил, освободившись от диктата Селдена, и заодно
освободил от дани всю американскую автоиндустрию.
Он потратил на судебные тяжбы значительные финансовые ресурсы, но в итоге это дело оказалось лучшей
рекламой для Ford Motor Company, какую только можно
было придумать. Форд и его автомобили получили мировую известность [4]. Таким образом, можно утверждать, что первые патентные споры, получили своё начало ещё в XIX веке в результате развития новых идей
и технологий, которые необходимо было защищать
охранными документами. История свидетельствует,
что ещё во времена зарождения новых прорывных технологий деятельность патентных троллей основывалась на изымании платы за использование похожих,
непрактичных технологий, тем самым значительно останавливая развитие науки и техники.
В международной практике патентными троллями
принято называть компании, которые не производят и
не продвигают собственные разработки, а получают
патенты с целью подачи исков о нарушении своего
исключительного права против компаний, которые уже
активно используют технологию [5]. Согласно исследованиям Бостонского университета, в 2011 г. патентные "тролли" обошлись законным компаниям почти в
30 млрд дол. США [6]. Рассмотрим динамику патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим компаниям мира (табл. 1).

Т а б л и ц я 1. Динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим компаниям мира, 2009–2013 гг.*
Название компании
Apple
Samsung
Hewlet Packard
AT&T
Dell

2009
27
12
27
16
28

2010
35
22
37
22
24

Года
2011
43
42
33
34
35

2012
44
38
20
24
21

2013
42
38
33
51
32

Итого
за 5 лет
191
152
150
147
140

* Источник: составлено автором по данным [7]

Последние 5 лет лидером остаётся компания Apple, в
которой количество патентных исков из года в год только
увеличивается. Второе место занимает её патентный
соперник, компания Samsung, c общим количеством исков на 20 % меньше, чем у компании-лидера по атаке
патентными троллями (за последние 5 лет). Стремительная динамика по патентным спорам свидетельствует,
что в условиях глобализации мир стремительно переходит к тенденциям, когда защита интеллектуальной собственности становится не только основным конкурентным
преимуществом, но и средством обогащением.
Несмотря на постоянное развитие и усовершенствование патентного законодательства, за последние годы
активность патентных троллей вовсе не сократилась, как
это логически должно было бы быть, а наоборот, – достигла мировых масштабов, увеличиваясь из года в год в

геометрической
прогрессии.
По
состоянию
на
01.01.2013 г. в США количество патентных исков, инициированных патентными троллями, достигло 62 % от общего количества всех судебных исков [9, с. 5]. Такая тенденция в основном связана с двумя основными факторами:
1. Количество патентных заявок, поданных по всему
миру, ежегодно возрастает. Согласно отчёту Всемирной организации интеллектуальной собственности
2013 г., количество поданных патентных заявок в
2012 г. возросло на 9,2 %, что является лучшей за последние 18 лет динамикой. Как отметил Макл Броди,
вице-председатель интеллектуальной собственности
компании Winston & Strawn, на конференции Hot Chips
в Стэнфордском университете, ещё в 2009 г., патенты
составляли 5 % от общего объема экспорта США, что
составляло 90 млрд дол. США [8].
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2. Наибольшее количество заявок подаётся на патенты в сфере информационных технологий. В рамках
Договора о патентной кооперации в 2012 г. количество
заявок превысило 14 тыс., обновив рекорд.
В условиях глобализации мирохозяйственной жизнедеятельности патенты на информационные технологии создают не только широкие возможности для их
использования, но и одновременно препятствуют их
100 % легальному использованию всеми экономическими субъектами в современных условиях рыночной
экономике.
Правительства разных стран прибегают к различным
инструментам, подавляющим патентный троллинг. Так,
например, в августе 2013 г. правительство Новой Зеландии приняло новый патентный закон, запрещающий
патентовать программное обеспечение, фрагменты исходного кода и алгоритмы. По мнению Пола Мэтьюса,
исполняющего директора компании ІІТР, патентная система не работает для программного обеспечения, потому что практически невозможно для нормальных технологических компаний создавать новое программное обеспечение, не нарушив некоторые из сотен тысяч существующих патентов, часто на довольно очевидные вещи.
Сторонники отмены патентов на информационные технологии считают, что отсутствие патентов в этой области только поощрит развитие инноваций [10].
Многие исследователи патентного троллинга, среди
которых Джеймс Бессен (James Bessen), Майкл
Дж. Морер (Michael J. Meurer), А. Березин акцентируют
внимание на прямых финансовых потерях от деятельности патентного троллинга. Однако потерпевшие компании также испытывают значительные непрямые убытки от деятельности патентных троллей, а именно:
• нарушение инновационного микроклимата организации;
• сокращение доли рынка, что обусловлено уходом некоторых бизнес-клиентов;
• сокращение и искажение организации инновационного процесса;
• значительное увеличение внутренних и смешанных инновационных рисков;
• многочисленные задержки и временная приостановка бизнес-процессов;
• изменение продукции и общего направления бизнеса, а в некоторых случаях и ликвидация предприятия.
Ущерб от таких действий не только крайне сложно
оценить в денежном эквиваленте, но и затруднительным становится определение непосредственного влияния патентных троллей на эффективность функционирования хозяйственных процессов компании.
Патентный троллинг имеет и свои особенности в
большинстве постсоветских странах, где отсутствует
прецедентное право, и с каждым, кто посягнул на "изобретение", приходится судиться отдельно, что не только значительно усложняет процедуру патентных споров, но и существенно задерживает временные рамки
принятия решения. Кроме того, в Украине и вовсе уникальные особенности законодательства интеллектуальной собственности, при которых деятельность патентных троллей доходит до абсурда. Так, Закон Украины
"Об охране прав на промышленные образцы" устанавливает "заявительную систему" выдачи патентов, которая предусматривает выдачу патентов на промышленные образцы без проверки на соответствие критериям
патентоспособности, изобретательскому уровню и
промышленной пригодности. Государственная служба
интеллектуальной собственности выдаёт патенты под
ответственность его автора без гарантии силы действия патента. Вместе с тем, согласно законам Украины

"Об охране прав на изобретения и полезные модели" и
"Об охране прав на промышленные образцы" и международным договорам Украины (Договор о патентной
кооперации и Гаагское соглашение о международной
регистрации промышленных образцов) собственник
патента имеет исключительное право запрещать другим лицам использовать изобретение без его согласия.
Собственник патента также имеет право предоставить
любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование изобретение на основе лицензионного договора [11]. Такая процедура получения патента предусматривает только проведение формальной экспертизы,
в ходе которой устанавливается дата подачи заявки,
принадлежность заявленного объекта к объектам правовой охраны, приоритет, проверяется документ об
уплате пошлины.
В Украине в последние годы прослеживается тенденция к активизации инновационной деятельности,
которой содействует государство, выделяя финансовые ресурсы для реализации инновационной деятельности. Так, субъектами финансирования инновационной деятельности могут быть не только самостоятельные предприятия и частные лица, но и органы государственного и местного управления. Рассмотрим структуру источников финансирования инновационной деятельности в Украине (рис. 1).
Таким образом, не вкладывая денежных средств на
инновационную деятельность, патентные тролли пытаются завладеть финансовыми ресурсами, которые
выделяет государство и частные фирмы на развитие
инновационной деятельности.
Наибольшее количество патентных троллей, сконцентрировано именно в США, где начата активная борьба с патентными троллями. В декабре было принято
Закон "The Innovation Act of 2013" [12], призванный остановить наиболее вопиющие формы троллинга за
счет нескольких методов:
1. Подробная информация. Обязательным условием при подаче иска в суд есть предоставление информации о том, какие именно патенты нарушены и какие
конкретно продукты, вероятно, нарушают эти патенты и
каким образом. Это условие усложняет троллям массовую подачу исков, потому как необходимо создавать
на каждого ответчика отдельный подробный документ.
2. Суд получил право требовать от стороны компенсировать судебные расходы, которые понёс победитель дела. Это является одним из ключевых моментов,
за счёт которого тролли и применяют активную тактику
шантажа жертв, которые понимают, что даже в случае
победы им придётся заплатить большую сумму за судебные расходы, чем того требует тролль.
3. Прозрачность. Закон строго требует от истца разглашения, в чьих интересах он действует. Этот метод
остановит большинство троллей, работающих от имени
дочерних компаний, которые создаются под определенные патенты. В этом случае материнская компания
будет нести все судебные расходы, в случае, если дочерняя компания признает себя банкротом и будет не в
состоянии компенсировать судебные расходы.
4. Задержка дел против пользователей технологии.
Согласно закону судьи обязаны приостанавливать рассмотрение дел против компаний-пользователей серийного продукта, если производитель этого продукта соглашается перевести судебный процесс на себя.
Такой закон поможет избежать массовых атак патентных троллей, которые ранее могли не раскрывать
детальную информацию о том, какие именно патенты и
каким образом были нарушены, а также рассчитывающие на то, что жертве проще будет оплатить требова-
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ния патентного тролля, нежели оплачивать судебные
расходы. Пришло осознание, что на сегодняшний день
патентный троллинг уже является массовым явлением,
охватывает всё большее и большее количество стран,
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и становится проблемой то, что, несмотря на очевидные убытки, деятельность патентных троллей является
законной и противостоять ей с каждым днём становится всё сложнее.
Ресурсы предприятий

● Государственный бюджет;
● областные, местные, районные бюджеты;
● Государственный фонд фундаментальных
исследований;
● Украинская государственная инновационная
компания;
● внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования, Государственный фонд
занятости, другие фонды);
● налоговые льготы для инновационных организаций;
● государственная кредитная система;
● государственная страховая система;
● государственные займы

Финансовые потоки

Государственные ресурсы

● собственные инвестиционные ресурсы
предприятий, фонды развития производства;
● взносы, инвестиционные ресурсы инвестиционных
компаний, инвестиционные ресурсы
негосударственных пенсионных фондов;
● банковские, коммерческие кредиты;
фонды венчурного капитала;
● инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов,
в том числе коммерческие банки, международные
финансовые институты

Процесс инновационной деятельности

Патентные
тролли

Наукоёмкая продукция

Патентные
тролли

Прибыль, полученная от реализации
инноваций
Рис. 1. Роль патентных троллей в структуре финансирования инновационной деятельности*
* Источник: разработано автором

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, стремительное развитие инновационных технологий ставит новые задачи, основной
из которых является система защиты ценной интеллектуальной собственности, без которой компании могут
не только лишиться прибыли, но и своего основного
интеллектуального ресурса. В свою очередь, перед
государствам ставится задача привести в соответствие
внутреннее законодательство с международными соглашениями, не давая шансов патентным троллям, которые подавляют развитие новых инновационных
предприятий, способных коммерциализировать результаты интеллектуальной собственности; при этом необходимо сосредоточить инвестиционные усилия на инновационном развитии не только в масштабах микроуровня, но и всей страны, путём активизации инновационных процессов, повышая конкурентоспособность
национальной экономики.
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ПАТЕНТНІ "ПАРАЗИТИ" ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
У статті досліджується діяльність патентних тролей в умовах переходу до постіндустріального суспільства. Визначається
вплив патентного тролінгу на інноваційний розвиток. Проаналізовано динаміку патентних позовів до найбільших високотехнологічним компаніям світу за останні п'ять років. Значна увага приділяється особливостям патентного тролінгу в Україні. Визначається
роль патентних тролей у структурі фінансування інноваційної діяльності. Аналізуються світові інструменти боротьби проти патентного тролінгу.
Ключові слова: патентний тролінг, інноваційний розвиток, патентні позови.
A. Vikulova, PhD Student
Taras Shevchenko National University of Kiev

PATENT "PARASITES" OF DEVELOPMENT INNOVATION
This paper examines the activities of patent trolls in the transition to a postindustrial society. The paper determined the impact of patent trolling
for development innovative. The study analyzes dynamics of patent lawsuits in the largest high-tech companies in the world over the past five
years. Considerable attention is paid to the peculiarities of patent trolling in Ukraine. The paper defines the role of patent trolls in the structure of
financing innovation and analyses global instruments to combat patent trolling.
Keywords: patent trolling, innovative development, patent lawsuit.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення
кваліфікації працівників, особливостями руху персоналу та зарахування до кадрового резерву в системі Держкомстату України. Запропоновано заходи з реалізації плану формування кадрового забезпечення Державної служби статистики України.
Ключові слова: модель формування кадрового забезпечення, кадрове забезпечення, Державна служба статистики
України.

Постановка проблеми. В умовах вітчизняних соціально-економічних, політичних змін та під впливом загальносвітових закономірностей відбувається трансформація сфери кадрового забезпечення в органах державної служби України. Зміна парадигми суспільного
розвитку є теоретичною підставою для переосмислення
вихідних методичних і практичних положень формування кадрового потенціалу в організаціях.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Вагомий
внесок у дослідження теоретико-методологічних засад і
практичних положень формування й ефективного використання кадрового потенціалу зробили вчені економісти: Т. В. Білорус, О. А. Грішнова, О. О. Затєйщикова,
А. Я. Кібанов, Є. С. Мельник, О. О. Наумова, А. Хаслінда (А. Haslinda), З. Сенуіцел (Z. Senuycel) та інші [2; 4;
5; 9; 10; 13; 14].
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Невирішеним аспектом загальної проблеми залишається питання формування кадрового забезпечення в організаціях. Управлінські рішення стосовно кадрового
забезпечення організації приймаються інтуїтивно, відповідно до конкретної ситуації. Більшість керівників або
спеціалістів з кадрової роботи не використовують науково-обґрунтованих підходів і моделей щодо аналізу
стану кадрового забезпечення (статевої характеристики,
вікової характеристики, розподілу складу працівників за
рівнем освіти, стажем роботи та категоріями посад,

руху персоналу, рівня підвищення кваліфікації працівників, особливостей зарахування до кадрового резерву), на
основі якого визначається потреба в кадрах і розробляється та втілюється план формування кадрового забезпечення. Разом з тим, до останнього часу, як окрема
наукова проблема, не обґрунтовано особливості кадрового забезпечення в органах державної служби України.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є розробка моделі формування кадрового забезпечення на прикладі Державної служби статистики
України. Для досягнення визначеної мети необхідно
вирішити такі завдання: надати пропозиції щодо послідовності етапів формування кадрового забезпечення,
які б сприяли підвищенню продуктивності праці та, у
свою чергу, позначилися на ефективності діяльності
організації; визначити цілі та завдання формування
кадрового забезпечення; здійснити аналіз стану кадрового забезпечення для визначення необхідних змін у
кадровій роботі; розробити план формування кадрового
забезпечення для його реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування кадрового забезпечення організації передбачає
реалізацію послідовних дій: визначення цілей і завдань
формування кадрового забезпечення; збір та обробка
інформації; аналіз стану кадрового забезпечення; визначення потреби в кадрах; розробка та реалізація плану
формування кадрового забезпечення (рис. 1).
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Визначення цілей і
завдань формування
кадрового

Підготовчий етап

Аналіз стану кадрового
забезпечення

● Формування цілей і завдань
орієнтованих на досягнення
високої продуктивності праці,
підвищення ефективності
діяльності підрозділів,
отримання організацією
найкращих економічних
результатів.

● Збір інформації щодо стану
кадрового забезпечення.
● Обробка інформації щодо
стану кадрового забезпечення.

● Статева характеристика.
● Вікова характеристика.
● Розподіл складу працівників
за рівнем освіти.
● Розподіл складу працівників
за стажем роботи.
● Розподіл складу працівників
за категоріями посад.
● Рух персоналу.
● Рівень підвищення кваліфікації
працівників.
● Особливості зарахування до
кадрового резерву.

Реалізація плану
формування кадрового
забезпечення

Розробка плану
формування кадрового
забезпечення

● Заходи з реалізації плану
формування кадрового
забезпечення
● Контроль за виконанням
плану.
● Корегування заходів з
і
ії

● Планування чисельності та
кадрового складу персоналу.
● Планування потреби в
навчанні.
● Планування службовопрофесійного просування кадрів.
П

Визначення потреби в
кадрах

● Чисельне забезпечення
кадрів.
● Кадровий склад.
● Кадровий резерв.

Рис. 1. Модель формування кадрового забезпечення організації*
* Джерело: розроблено автором

Основні цілі та завдання формування кадрового забезпечення необхідно спрямовувати на збільшення можливостей організації, вчасне реагування й управління змінами, створення сприятливих умов праці та забезпечення
можливості просування по службі. Планування комплексу
взаємопов'язаних між собою цілей і завдань для формування кадрового забезпечення організації передбачає
створення якісного і кількісного складу працівників, спроможних продуктивно виконувати заплановані обсяги робіт,
приймати обґрунтовані управлінські рішення та реалізувати завдання з досягнення мети організації. Підготовчий
етап передбачає збір, обробку і систематизацію інформації щодо стану кадрового забезпечення.

Кадрове планування потребує здійснення аналізу
кадрового забезпечення організації. Аналіз стану кадрового забезпечення починається з вивчення: забезпеченості організації за статевою і віковою характеристикою; розподілу складу працівників за рівнем освіти, категоріями посад і стажем роботи в системі Держкомстату; характеристики руху персоналу; рівня підвищення
кваліфікації працівників та особливостей зарахування
до кадрового резерву.
На рис. 2 наведено статевий розподіл складу працівників Державної служби статистики України.
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Рис. 2. Статевий розподіл складу працівників Державної служби статистики України (осіб)*
* Джерело: складено за даними [7]

Згідно зі статевим розподілом складу працівників
Державної служби статистики України, основну частину
працівників складають жінки. Кількість жінок, які пра-

цюють в органах Державної служби статистики України
коливається в межах 91–92 %.
У табл. 1 наведено вікову характеристику складу
працівників системи Держкомстату України.
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Т а б л и ц я 1. Вікова характеристика складу працівників системи Державної служби статистики України
станом на 01.01.2013 р. (осіб)*

Категорія посад
Усього
(сума рядків 3,4,5)
із них:
– держслужбовці
– керівники
– спеціалісти
– інші

Мають вік

№
рядка до 28 років

від 40 до 50 років

від 50 до 65 років

у тому числі
жінки від 55 років
чоловіки від 60 років

1

1 302

2 898

3 203

345

52

2

1 145

2 500

2 315

140

11

3
4
5

43
1 235
24

907
1 863
128

998
1 891
314

70
206
69

9
8
35

* Джерело: складено за даними [7]

цівники віком від 50 до 65 років; 4 % працівників складають жінки 55 років і старші та чоловіки віком від 60 років.
У табл. 2 наведено характеристику працівників за
стажем роботи в системі Держкомстату України.

Основна частина працівників системи Держкомстату
у 2012 р. мала вік від 28 до 50 років, що складає 54 % від
фактичної чисельності персоналу; 12 % складають працівники віком до 28 років включно; 30 % складають пра-

Т а б л и ц я 2. Розподіл складу працівників за стажем роботи в системі Державної служби статистики України
станом на 01.01.2013 р. (осіб)*
Мають стаж роботи в системі
Категорія посад

№ рядка

Усього
(сума рядків 3,4,5)
із них:
– держслужбовці
– керівники
– спеціалісти
– інші

до 1 року

від 1 до 5 років

від 5 до 10 років

усього

більше 10 років
у тому числі більше 20 років

1

704

1 725

2 735

5 484

2 483

2

537

1 242

2 169

4 831

2 137

3
4
5

36
591
77

104
1 457
164

344
2 251
140

2 015
3 270
199

1 009
1 389
85

* Джерело: складено за даними [7]

Основна частина працівників системи Держкомстату у 2012 р. мала стаж роботи більше 5 років, що
складає 51 % від фактичної чисельності персоналу, з
яких 45 % мали стаж більше 20 років. 7 % складають
працівники зі стажем роботи до 1 року. 16 % складають працівники зі стажем роботи від 1 до 3 років. Станом на 01.01.2013 р. 2 015 керівників (81 %) системи

Держкомстату мали стаж роботи більше 5 років, з яких
50 % мали стаж більше 20 років. Основна частина
спеціалістів (42 %) мала стаж роботи більше 5 років, з
яких 26 % мали стаж більше 20 років.
У табл. 3 наведено характеристику працівників за
рівнем освіти в системі Держкомстату України.

Т а б л и ц я 3. Розподіл складу працівників Державної служби статистики України за рівнем світи
(станом на 1 січня 2011–2013 рр.), осіб*
Відхилення
станом на 1 січня
станом на 1 січня
2012 р. від 2011 р. 2013 р. від 2012 р.
з
з
з
з
з
№
з
з
з
з
з
неповною
неповною
неповною
неповною
неповною
рядка
повною
та
повною
та
повною
та
повною
та
повною
та
вищою базовою вищою базовою вищою базовою вищою базовою вищою базовою
освітою вищою освітою вищою освітою вищою освітою вищою освітою вищою
освітою
освітою
освітою
освітою
освітою
Станом на
1 січня 2011 р.

Категорія посад

Усього
(сума рядків 3, 4, 5)
із них:
– держслужбовці
– керівники
– спеціалісти
– інші

Станом на
1 січня 2012 р.

Станом на
1 січня 2013 р.

1

8 965

2 395

8 384

2 044

8 141

1 805

–581

–351

–243

–239

2

8 429

1 684

7 846

1 371

7 591

1160

–583

–313

–255

–211

3
4
5

2 561
6 358
46

181
2 091
123

2 426
5 919
39

146
1 784
114

2 376
5 728
37

121
1457
110

–135
–439
–10

–35
–307
–9

–50
–191
–2

–25
–327
–4

* Джерело: складено і розраховано за даними [7]

Спостерігається тенденція зменшення кількості працівників Державної служби статистики України, які мають повну, неповну та базову вищу освіту, протягом
останніх трьох років. Ця тенденція пояснюється зменшенням фактичної чисельності персоналу в органах
державної служби статистики. Станом на 01.01.2012 р.
чисельність працівників з повною освітою зменшилась
на 581 особу, а чисельність працівників з неповною та
базовою вищою освітою зменшилась на 351 особу.

Станом на 01.01.2013 р. чисельність працівників з повною освітою зменшилась на 243 особу, а чисельність
працівників з неповною та базовою вищою освітою
зменшилась на 239 особу. Частка держслужбовців з
усіх працівників, які мають повну вищу освіту коливається в межах 93–94 %. А частка держслужбовців з усіх
працівників, які мають неповну та базову вищу освіту
коливається в межах 64–70 %. Розподіл працівників за
повною вищою освітою припадає в середньому на 29 %
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керівників та на 70 % спеціалістів. Розподіл працівників
за неповною та базовою вищою освітою припадає в
середньому на 7–8 % керівників та 81-87 % спеціалістів.
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У табл. 4 наведено кількість працівників Державної
служби статистики України, які зараховані до кадрового
резерву.

Т а б л и ц я 4. Кількість працівників Державної служби статистики України, зарахованих до кадрового резерву
(2012–2013 рр.), осіб*
№
рядка
Усього у ТОС (сума рядків 2,3)
У апаратах ТОС
У районних підрозділах ТОС

1
2
3

Рік
2012
у тому числі
державних
недержавних
службовців
службовців
8 074
7 66
4 991
2 35
3 083
531

усього
8 840
5 226
3 614

усього
8 548
5 395
3 153

2013
у тому числі
державних недержавних
службовців
службовців
7 749
799
5 165
230
2 584
569

Відхилення
2013 р. від
2012 р.
–292
+169
–461

* Джерело: складено і розраховано за даними [8]

Кількість працівників зарахованих до кадрового резерву у 2013 р. знизилась на 292 особи порівняно з попереднім роком. Кількість працівників зарахованих до
кадрового резерву в апаратах територіальних органів
статистики (ТОС) складало 60 % з усіх зарахованих до
кадрового резерву у 2011 р. та 63 % у 2012 р., 40 % та

37 % відповідно у районних підрозділах ТОС. Основна
частина зарахованих до кадрового резерву є державними службовцями.
На рис. 3 показано розподіл складу працівників системи Держкомстату України за категоріями посад станом на 01.01.2013 р.
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Рис. 3. Розподіл складу працівників системи Держкомстату України за категоріями посад станом на 01.01.2013 р. (осіб)*
* Джерело: складено за даними [7]

У 2012 р. кількість спеціалістів складала 7569 осіб,
кількість керівників – 2499 осіб. Спеціалісти – основна
категорія посад у системі Держкомстату України. Спостерігається тенденція зменшення спеціалістів та кері-

вників протягом останніх трьох років, що пов'язане зі
зниженням фактичної чисельності працівників.
Рух кадрів є складовою при проведенні аналізу стану
кадрового забезпечення організації (див. табл. 5–8).

Т а б л и ц я 5 . Фактична чисельність працівників Державної служби статистики України
(станом на 1 січня 2010–2013 рр.), осіб*

Усього у ТОС
(сума рядків 2, 3)
У апаратах ТОС
У районних підрозділах ТОС

Відхилення
станом на
станом на
1 січня 2012 р. 1 січня 2013 р.
від 2011 р.
від 2012 р.

№
рядка

Станом
на 1 січня
2010 р.

Станом
на 1 січня
2011 р.

Станом
на 1 січня
2012 р.

Станом
на 1 січня
2013 р.

1

12 283

11 677

11 193

10 648

–606

–484

–545

2

7 119

7 049

6 949

6 582

–70

–100

–367

3

5 164

4 628

4 244

4 066

–536

–384

–178

станом на
1 січня 2011 р.
від 2010 р.

* Джерело: складено і розраховано за даними [7]

3 даних табл. 5 можна зробити висновок, що загальна чисельність персоналу знижується. Фактична чисельність працівників станом на 2011 р. зменшилась порівняно з попереднім роком на 606 осіб, станом на 2012 р.

зменшилась на 484 особи, станом на 2013 р. зменшилась на 545 осіб. Частка працівників апарата ТОС коливається в межах 38–42 %, а частка працівників районних
підрозділах ТОС коливається в межах 58–62 %.
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Т а б л и ц я 6. Кількість прийнятих нових працівників Державної служби статистики України
(станом на 1 січня 2011–2013 рр.), осіб*

Прийнятих нових працівників

Відхилення
станом на 1 січня
станом на 1 січня
2012 р. від 2011 р.
2013 р. від 2012 р.
–407
+581
–22
+40
–7
+4
–165
+64
–601
+689

Станом на
Станом на
Станом на
1 січня 2011 р. 1 січня 2012 р. 1 січня 2013 р.

На конкурсній основі
З кадрового резерву
За результатами стажування
Інше
Усього

450
25
9
382
866

43
3
2
217
265

624
43
6
281
954

* Джерело: складено і розраховано за даними [7]

Станом на 01.01.2011 р. та 01.01.2013 р. більшість
нових працівників Державної служби статистики України
прийнято на конкурсній основі. Станом на 01.01.2012 р.

більшість нових працівників прийнято за іншими причинами, ніж на конкурсній основі, з кадрового резерву чи
за результатами стажування.

Т а б л и ц я 7. Кількість звільнених працівників Державної служби статистики України
(станом на 1 січня 2011–2013 рр.), осіб*
Звільнено працівників

Станом на
1 січня
2011 р.

Станом на
1 січня
2012 р.

Станом на
1 січня
2013 р.

410

308

184

–102

–124

70

2

130

–68

+128

638

670

764

+32

+94

0
354
1 472

0
267
1 247

1
121
1 052

0
–84
–225

+1
–146
–195

Досягнення граничного віку перебування на державній службі та у зв'язку з виходом на пенсію
Скорочення штатів
За власним бажанням, угодою сторін або переведенням на іншу роботу
Прогули та інші порушення трудової дисципліни
3 інших підстав
Усього

Відхилення
станом на 1 січня
станом на 1 січня
2012 р. від 2011 р. 2013 р. від 2012 р.

* Джерело: складено і розраховано за даними [7]

Основні причини звільнення працівників Державної
служби статистики України протягом останніх трьох
років: власне бажання, угода сторін або переведення
на іншу роботу. Також причинами звільнення є досягнення граничного віку перебування на державній службі, у зв'язку з виходом на пенсію та скороченням штатів.
Варто зазначити відсутність звільнення за прогули та
інші порушення трудової дисципліни станом на 2011 та

2012 роки і всього лише одне звільнення за такої підстави станом на 1 січня 2013 р.
Значний вплив на продуктивність праці справляє
рух робочої сили, при аналізі якої необхідно визначити
загальні коефіцієнти [1]: коефіцієнт прийому, звільнення,
обороту та плинності. Розрахунки зазначених показників
відображено у табл. 8.

Таблиця 8. Аналіз руху кадрів Державної служби статистики України за 2010–2012 рр.*
Коефіцієнти
Коефіцієнт прийому
Коефіцієнт звільнення
Коефіцієнт обороту
Коефіцієнт плинності

2010
0,07
0,12
3,5
0,05

Роки
2011
0,02
0,11
2,8
0,06

2012
0,09
0,10
1,7
0,07

Відхилення
2011 р. від 2010 р.
2012 р. від 2011 р.
–0,05
+0,07
–0,01
–0,01
–0,7
–1,1
+0,01
+0,01

* Джерело: розроблено автором

Наведені обчислення свідчать, що коефіцієнт прийому
знизився на 0,05 в.п. у 2011 р. до попереднього року та
зріс на 0,07 в.п. у 2012 р. відповідно. Коефіцієнт звільнення знизився на 0,01 в.п. у 2011 та 2012 роках відповідно до
попередніх років. Також слід звернути увагу на значення
коефіцієнта обороту, який зменшився на 0,7 в.п. у 2011 р.
до попереднього року та на 1,1 в.п. у 2012 р. відповідно до
2011 р. Коефіцієнт плинності коливається в межах 0,05–
0,07 в.п. і щороку зростає. Плинність кадрів в органах
державної служби статистики є низькою. Причинами
плинності кадрів можуть бути: невідповідність займаній

посаді; власне бажання працівників, яких не задовольняє
низький рівень заробітної плати чи соціально-психологічна
атмосфера; великий обсяг роботи та ін.
Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації персоналу характеризується бюрократичністю процедур, адже регламентується Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та
іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби та навчання державних службовців [11].
Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію у 2010–
2012 рр. подано у табл. 12.

Т а б л и ц я 9. Підвищення кваліфікації у Державній службі статистики України (2010–2012 рр.), осіб*
Рівень
Центральний апарат
з них І –I V категорій
Територіальні органи
з них І –I V категорій
Усього підвищили кваліфікацію
з них І –I V категорій

2010
106
37
469
4
575
41

* Джерело: складено і розраховано за даними [6]

Роки
2011
146
81
677
15
823
96

2012
117
54
1506
14
1623
68

Відхилення
2011 р. від 2010 р.
2012 р. від 2011 р.
+40
–29
+44
–27
+208
+829
+11
–1
+248
+800
+55
–28
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Спостерігається тенденція збільшення кількості осіб,
які підвищили кваліфікацію протягом 2010–2012 рр.: у
2011 р. на 248 осіб більше ніж у попередньому році та в
2012 р. на 800 осіб більше ніж у попередньому році, що
свідчить про ефективність програми навчання працівників органів державної статистики. Варто відмітити, що
основну частку осіб, які підвищили кваліфікацію, а саме
82 % у 2010 та 2011 роках, 93 % у 2012 р. становлять
працівники територіальних органів державної статистики. Кількість працівників з кваліфікацією І –I V категорії,
які взяли участь у програмі навчання коливається в межах 4–7 %. Підвищення кваліфікації у Державній службі
статистики України відбувається за професійними програмами, програмами короткострокових семінарів, зокрема тренінгів та іншими видами навчання.
При аналізі стану кадрового забезпечення Державної служби статистики України були виявленні такі
фактори: основну частину працівників складають жінки
(91–92 %); згідно з віковою характеристикою, основна
частина працівників у віці від 28 до 55 років складає
54 % від фактичної чисельності персоналу; згідно з
розподілом складу працівників за стажем роботи в органах Державної служби статистики України, основна
частина працівників (51 %) мають стаж роботи більше
5 років (частка працівників, які мають стаж роботи більше 20 років складає 23 %; частка керівників, які мають стаж роботи більше 5 років складає 81 %, а частка
спеціалістів – 42 %); зменшення кількості працівників,
які мають повну, неповну та базову вищу освіту, протягом останніх трьох років (ця тенденція пояснюється
зменшенням фактичної чисельності персоналу в органах державної служби статистики); збільшення кількості
магістрантів державного управління та зменшення кількості докторів та кандидатів наук удвічі (пов'язано з досягненням граничного віку перебування на державній
службі та у зв'язку з виходом на пенсію, звільненням за
власним бажанням, угодою сторін або переведенням
на іншу роботу); спеціалісти – основна категорія посад
у системі Держкомстату; фактична чисельність працівників та кількість зарахованих до кадрового резерву
протягом останніх трьох років знижується; спостерігається інтенсивніший рух кадрів у апаратах територіальних органів статистики (ТОС), ніж у районних підрозділах ТОС; кількість прийнято нових працівників Держкомстату за рахунок кадрового резерву, на конкурсній
основі та за результатами стажування; вибуття коливається в межах 1 042–1 472 осіб на рік; плинність кадрів в
органах державної служби статистики є низькою (коефіцієнт плинності коливається в межах 0,05–0,07 в.п.);
відбулося збільшення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію протягом 2010–2012 рр., основну частку яких
становлять працівники ТОС. Виходячи з аналізу стану
кадрового забезпечення Державної служби статистики
України, виділимо проблемні кадрові питання: нерівномірний статевий розподіл складу працівників; зменшення кількості працівників, які мають повну, неповну та базову вищу освіту, що пов'язане зі зменшенням фактичної
чисельності персоналу; зменшення кількості працівників
зарахованих до кадрового резерву в органах державної
служби статистики; зменшення кількості працівників Центрального апарату, які підвищили кваліфікацію. Позитивними факторами кадрового забезпечення в органах
Державної служби статистики є: рівномірна вікова структура; наявність великого стажу роботи у більшості працівників; наявність спеціалістів як основної категорії посад у системі Держкомстату; збільшення кількості працівників ТОС, які підвищили кваліфікацію.
Основою розробки плану формування кадрового
забезпечення є визначення потреби в кадрах. При ви-
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значенні потреби в кадрах необхідно враховувати особливості кадрового потенціалу та орієнтуватись на реалізацію як поточних завдань, так і загальної мети організації. Прогнозування є основою визначення потреби
в кадрах. Його метою є передбачення змін у кадровій
роботі на основі аналізу тенденцій попереднього періоду. Параметрами визначення потреби в кадрах виділимо: чисельність персоналу, склад працівників за
статтю, віком, досвідом роботи, освітою, спеціальністю,
кар'єрним ростом, а також кадровий резерв. Зазначені
параметри необхідно враховувати при розробці плану
формування кадрового забезпечення.
Розробка плану формування кадрового забезпечення
в органах Державної служби статистики України передбачає здійснення змін стосовно планування чисельності та
кадрового складу персоналу, потреби в навчанні, службово-професійного просування кадрів та кадрового резерву.
Розглянемо детальніше необхідні зміни в кадровому забезпеченні Державної служби статистики України.
Соціальна-психологічні умови, в яких відбувається
взаємодія членів робочої групи, впливають на успішність їх діяльності, на задоволеність процесом і результатами праці. Соціологічні дослідження підтверджують
[3; 12], що особливо часті конфлікти відбуваються в
колективах, де переважна більшість співробітників однієї статі. Характер взаємозв'язку статі і рівня потреб
залежить передусім від професійної групи. Стосовно
умов праці, то рівень потреб жінок набагато вищий, ніж
чоловіків. За даними досліджень чоловіків і жінок, які
працювали в різних виробничих умовах, у чоловіків середнє значення індексів задоволеності окремими чинниками вище на 10–32 %, ніж у жінок. Ураховуючи специфіку організації найоптимальніший вік для працівників органів державної статистики становить 22–55 років.
Щодо чисельності та руху персоналу, у системі Держкомстату спостерігається тенденція зменшення загальної кількості працівників і руху кадрів у апаратах територіальних органів статистики (ТОС). Тому важливо
здійснити перерозподіл чисельності та складу персоналу, залучити до державної служби молодь, провести
ротацію кадрів не лише в апаратах ТОС, але й у районних підрозділах ТОС.
За даними досліджень [3; 12], збільшується зростання професійних потреб із зростанням рівня освіти. З
підвищенням рівня освіти працівників збільшуються їхні
вимоги до умов праці, свого колективу, рівня заробітної
плати, а також до рівня власного професіоналізму. Важлива складова плану формування кадрового забезпечення передбачає стимулювання працівників до підвищення рівня освіти та кваліфікації.
Оптимізація чисельності персоналу полягає у наборі
нових працівників, організаційних переміщеннях і ротаціях, розширенні штату, перенавчанні, підвищенні кваліфікації та розвитку, мотивації персоналу, наданні
компенсацій, адаптації працівників до змінних умов,
формуванні та оновленні складу кадрового резерву.
Планування професійної діяльності необхідно здійснювати на основі результатів, кількісні та якісні показники якого
визначають ступінь досягнення поставлених завдань.
Вимоги дотримання вікового й освітнього цензів кандидатів на висування до кадрового резерву формуються з урахуванням того, що підготовка професійного
керівника на базі вищої школи займає 4–6 років, а розквіт творчої діяльності людини настає в 35–40 років [5,
с. 14]. Ураховуючи специфіку управління Державної
служби статистики України (22–23 % керівних посад та
багатошарову лінійну організаційну структуру), чим більша кількість працівників з управлінським досвідом
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зарахована до кадрового резерву, тим оптимальніший
склад кадрового резерву.
Реалізація плану формування кадрового забезпечення передбачає затвердження плану і втілення заходів:
перерозподілу чисельності та складу персоналу; добору
кадрів із застосуванням механізму ротації; планування
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників; проведення оцінювання й атестації працівників; нормування праці відповідно рівня кадрового потенціалу; забезпечення можливостей професійного розвитку та навчання; гарантування прозорості просування
по службі з урахуванням поєднання особистих та професійних якостей з вимогами посади; адаптації та планування кар'єри; впровадження механізму попереднього
відбору для включення до кадрового резерву.
Заходи передбачені кадровим планом мають бути
підкріпленні ресурсним забезпеченням організації та
супроводжуватися необхідними витратами.
Наступним етапом реалізації плану формування кадрового забезпечення є контроль та регулювання при
виявленні відхилень від наміченого плану. Без контролю кадрове планування не може бути успішним. Контроль є складовою частиною цілеспрямованого процесу
прийняття кадрових рішень [9, с. 240]. Визначення відхилень відповідно до зіставлення запланованих і отриманих результатів необхідне для коригування заходів з
реалізації плану формування кадрового забезпечення.
Відповідно до цієї інтерпретації, кадровий контроль є
регулярною завершальною фазою процесу формування кадрового забезпечення.
Висновки. Таким чином, формування кадрового забезпечення повинно передбачати оптимальний склад
кадрів адаптованих до змін внутрішнього і зовнішнього
середовища та систематичне здійснення послідовних
заходів з визначення цілей і завдань формування кадрового забезпечення, збору та обробки інформації,
аналізу стану кадрового забезпечення, визначення потреби в кадрах, розробки та реалізації плану формування кадрового забезпечення. Застосування запропонованої моделі формування кадрового забезпечення в
органах Державної служби статистики України дасть
змогу вдосконалити роботу з кадрами в таких напрямках, як: перерозподіл чисельності та складу персоналу;
добір кадрів; планування підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників; ротація працівників у середині організації; планування кар'єрного росту;
формування кадрового резерву.

Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Недостатність сучасних підходів і рішень щодо проблем формування кадрового забезпечення підтверджує необхідність проведення досліджень у даній
сфері для пошуку нових методів і моделей формування
кадрового забезпечення, ефективності використання та
розвитку кадрового потенціалу в організаціях.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ
Разработана модель формирования кадрового обеспечения организации. Осуществлен анализ кадрового обеспечения по половой и
возрастной характеристике, уровню образования, стажу работы, категориям должностей, уровню повышения квалификации работников, особенностям движения персонала и зачисления в кадровый резерв в системе Госкомстата Украины. Предложены меры по
реализации плана формирования кадрового обеспечения Государственной службы статистики Украины.
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MODEL OF STAFFING FORMATION IN THE STATE STATISTICS SERVICE OF UKRAINE
The paper developed a model of staffing formation in the organization. Author analyzed the gender, age and education staff characteristics,
work experience, job categories, staff training, staff movement and enrollment personnel reserve in the State Statistics Service of Ukraine. This
study provides the measures to implement a plan of staffing formation in the State Statistics Service of Ukraine.
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
У СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку електронної комерції як складової інформаційної економіки в Україні. Визначено стан і перспективи розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій та ринку електронної комерції. Надано рекомендації щодо стимулювання розвитку ринку електронної комерції в Україні.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна економіка, електронний бізнес, інформаційно-комунікаційні технології, електронна комерція.

Постановка проблеми. Трансформація індустріального типу суспільства в постіндустріальне під впливом інформаційно-технологічної революції в останні
роки стає основним трендом розвитку світової економіки. Усе більше значення набувають нематеріальні фактори виробництва, зокрема інформація та знання (інноваційні продукти, ліцензії тощо). Водночас розвиток
світової економіки відбувається під впливом процесів
глобалізації, регіональної інтеграції та кризових явищ у
світовому просторі. Тенденції розвитку глобального
середовища впливають на формування інформаційного
сектору в загальній структурі економіки. Еволюційні
процеси становлення інформаційного суспільства набули поширення й у сфері обміну товарами та послугами, унаслідок чого виникла нова форма господарської
діяльності – електронна комерція. Тому актуальним є
дослідження розвитку сектору електронної комерції у
складі інформаційної економіки та визначення тенденцій інформатизації економіки України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні тенденції становлення та розвитку інформаційного
суспільства знайшли відображення у працях багатьох
науковців. Зокрема, П. Друкер обґрунтовує поняття "інформаційних революцій" та стверджує, що на сучасному етапі розвитку економіки відбувається революція не
в технологіях, а концепціях. Е. Тоффлер наголошує на
необхідності цілісного дослідження інформаційної діяльності з виробництва, обробки та поширення інформації. Ф. Махлупом розкрито особливості становлення
інформаційної економіки, зокрема на прикладі США.
М. Поратом було запроваджено у науковий обіг термін
"інформаційна економіка", М. Кастельсом сформовані
моделі "інформаціональної економіки".

Серед вітчизняних науковців тенденції розвитку
електронної комерції у структурі інформаційної економіки досліджували Н. Апатова, І. Балабанов, В. Глушков,
Т. Затонацька, А. Маслов, В. Міщенко, В. Плескач,
Т. Тадаскіна, О. Чубукова, А. Чухно та ін. Проте особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні у контексті підвищення впливу глобалізаційних процесів потребують подальшого поглибленого
дослідження. Доцільним також є аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку електронної комерції у структурі
інформаційної економіки та визначення шляхів подальшого зростання даного ринку.
Формулювання цілей статті. Мета роботи – узагальнення підходів до трактування понять "інформаційне
суспільство", "інформаційна економіка" та "електронна
комерція", визначення основних тенденцій і розробка
рекомендацій щодо розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та електронної комерції в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження.
За сучасних умов господарювання спостерігається
швидка модифікація продуктивних сил, а інформація
перетворюється на один із найважливіших виробничих
ресурсів. Дана тенденція сприяє стрімкому розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій, збільшенню
чисельності користувачів мережі Інтернет і стимулює
розвиток ринку електронної комерції.
У глобальному масштабі відбувається підвищення темпів продукування інформації, що обумовлено високими
темпами науково-технічного прогресу, унаслідок чого виникли такі нові поняття, як "Інтернет", "хмарні технології",
"комунікаційні мережі", "електронна комерція" та інші. Зазначене зумовило становлення нового типу суспільства –
інформаційного. Основні підходи до трактування поняття
"інформаційне суспільство" подані у табл. 1.

Т а б л и ц я 1. Основні підходи до трактування інформаційного суспільства*
Автор та його наукові роботи
Масуда Е.
"Комп'ютопія", "Інформаційне суспільство
як постіндустріальне суспільство"
Постер М.
"Кібердемократія: Інтернет та публічна
сфера"

Основні ідеї
3аймався дослідженням інформаційного суспільства, акцентуючи увагу на його технологічних характеристиках. Трактував інформацію в якості економічної категорії та суспільного
блага, що в перспективі призведе до трансформації всіх сфер соціокультурного життя
Причиною становлення інформаційного суспільства вважав розвиток комунікацій. Розглядав Інтернет як принципово нову, децентралізовану систему комунікації, що створює віртуальні спільноти, в яких відбувається зародження нових самоорганізованих форм
Доводив, що принцип кодування інформації безпосередньо впливає на рівень і якість
знання, починаючи від першої комунікаційної революції, пов'язаної з формуванням мови, і
Робертсон Д.
"Інформаційна революція"
закінчуючи останньою – електронною або мережевою, і, по суті, визначає характер домінуючої на певному історичному відрізку культури
Пов'язував між собою історію, інформацію та культуру. Стверджував, що саме характер
Ракитов А.
"Інформаційна технологія та
комунікації, особливості домінуючих знакових систем і тип формалізації знання є основниінформатизація сучасного суспільства" ми детермінантами економічного розвитку, соціальної організації і культури
Розглядав постіндустріальне суспільство з позиції його залежності від соціальної структури
Бжезинський 3.
суспільства і сформованої культурного середовища. На перший план висував Людину і
"План гри: геостратегічна структура
"Якість життя споживача". При цьому детермінуючу роль залишав за новими технологіями
ведення боротьби між США і СРСР"
в "технотронному суспільстві"
Виділяв інформацію в якості ресурсу суспільного розвитку. Класифікував суспільство на
Белл Д.
три типи: доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне. Сформулював основні риси
"Майбутнє постіндустріальне суспільспостіндустріального суспільства в економічному секторі, структурі зайнятості, сфері прийнтво: Досвід соціального прогнозування"
яття рішень
© Мельничук О., 2014
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Закінчення табл. 1

Автор та його наукові роботи
Тоффлер Е.
"Шок майбутнього", "Третя хвиля"
Кастельс М.
"Інформаційна епоха: економіка,
суспільство і культура"
Бодрійяр Ж.
"Символічний обмін і смерть",
"Симулякри і симуляція"

Основні ідеї
Сформулював концепцію "постіндустріального суспільства" (або, згідно з авторським формулюванням, "суперіндустріального суспільства", "надіндустріальної цивілізації"). Оскільки
в постіндустріальному суспільстві провідне місце займає задоволення "персональних
потреб покупців", то в економіці надалі буде спостерігатись тенденція до диверсифікації та
орієнтації на індивідуальність
Постіндустріальний етап розвитку суспільства відрізняється від "інформаціональної стадії",
оскільки важливим є не наявність інформації, а методи роботи з нею. "Інформаціональна
економіка" є надзвичайно політизованою, тому її формування буде залежати від ініційованих державою політичних процесів
Сучасні засоби масової інформації здатні породжувати і коригувати потреби людини, це
системи, що створюють альтернативну реальність, наповнену симулятивними знаками

* Джерело: складено автором на основі [3]

У процесі дослідження причин виникнення інформаційного суспільства можна виділити прихильників
різних теорій:
– Ф. Махлуп, М. Порат, Д. Белл вважають, що інформаційне суспільство виникло внаслідок зростання інформаційного сектору в економіці;
– Т. Умесао, Ю. Хаяші, Ю. Іто та інші прихильники
теорії "інформаційного вибуху", схиляються до того, що
інформаційне суспільство з'явилося внаслідок кількісного зростання інформації, це викликало гостру потребу в появі засобів її обробки, зберігання та передачі;
– Е.С. Дафф, С. Нора та А. Мінк розвивали теорію
виникнення інформаційного суспільства за рахунок поширення інформаційно-комунікаційних технологій [3].
Незважаючи на різні підходи, дослідники вважають,
що однією з умов існування і розвитку інформаційного
суспільства є інформаційно-комунікаційні технології.
У працях П. Друкера технології розглядаються як
вирішальний фактор процесу формування тієї чи іншої
соціально-економічної системи [2]. Процес автоматизації та інформатизації призвів до заміни фізичної праці
розумовою, пролетаріат індустріального типу на пра-

цівників розумової праці. Таке перетворення неможливо без застосування інформаційних технологій
Прихильники теорії "інформаційного вибуху" стверджують, що кількісне зростання інформації призвело до
появи індустрії переробки інформації на базі комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Отже, основою існування інформаційного суспільства, поряд із знаннями та інформацією, є інформаційнокомунікаційні технології та здійснення господарської
діяльності в мережі Інтернет. ІКТ визначили перехід
економіки на інформаційний етап свого розвитку та
спрямування економічної діяльності на виробництво і
споживання інформації, що зумовило розвиток інформаційного суспільства.
Перехід до інформаційного типу суспільства суттєво
змінює економічні відносини, процес виробництва, обміну, розподілу та споживання і впливає на економічну
політику уряду, розробку стратегії економічного розвитку держави. Велика кількість науковців розглядають
поняття "інформаційна економіка" у контексті концепції
інформаційного суспільства (табл. 2).

Т а б л и ц я 2. Підходи до визначення поняття "інформаційна економіка"*
Автор
Ф. Махлуп
А. І. Ракітов
А.О. Маслов
В.Л. Плескач,
Т.Г. Затонацька

Сутність поняття "інформаційна економіка"
Інформаційна економіка – це такий тип економіки, де переважна частка валового внутрішнього продукту забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, зберігання та передачі інформації і знань
Економіка є інформаційною, якщо в ній витрати з пошуку інформації прямують до нуля.
Це економіка, що утворилась на поєднанні і охоплює елементи традиційної, мережевої та економіки знань, і
утворила свої особливі змістові елементи, заснована на інформації та знаннях
Це електронна економічна діяльність, де переважає господарська діяльність у сфері інформаційних послуг, їх
виробництва та обміну, де основними ресурсами є інформація та знання

* Джерело: складено автором на основі [4; 6; 7]

Отже, узагальнюючи наведені підходи, можна сформулювати визначення поняття "інформаційна економіка" з урахуванням підвищення значення глобалізації та
інформатизації комерційної діяльності. Інформаційна
економіка – це інноваційний тип господарської діяльності, де основними ресурсами є інформація та знання,
що забезпечують функціонування електронного бізнесу
та надання електронних послуг державою за умов мінімізації витрат на пошук інформації.
У глобальному масштабі загалом та в Україні зокрема, формування інформаційної економіки відбувається на основі таких процесів [5, с. 147]:
1) створення мережевих інституційних структур (допомагає досягти ефекту економії на приміщеннях та
часі, створити єдиний економічний простір);
2) розширення масштабів економічної діяльності за
рахунок перенесення у віртуальне середовище різних
видів економічної діяльності;

3) розвиток і поширення інформаційно-комунікаційних технологій, що є основою формування інформаційної економіки.
Важливим елементом інституційної ієрархії інформаційної економіки є електронний бізнес – один з основних атрибутів єдиного національного електронного
простору. Інтернет-технології все частіше використовуються для оптимізації системи ведення комерційної
діяльності. У світовому масштабі електронна комерційна діяльність набула широкого поширення завдяки своїм безумовним перевагам порівняно з традиційною:
скорочення витрат для бізнес-одиниць та забезпечення
максимальної зручності й економії часу для покупця.
В останніх дослідженнях українських науковців, зокрема Т.М. Тардаскіної, Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко,
дається наступне визначення електронної комерції: "це
вид електронної комерційної діяльності з використанням інформаційних та комунікаційних технологій" [12,
с. 24]. Л.А. Злупко (компанія eBay) стверджує, що елек-
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тронна комерція – ведення бізнесу за допомогою Інтернету та на основі телекомунікаційних інструментів.
Із наведених визначень можна зробити висновок,
що базою для функціонування ринку електронної комерції є інформаційно-комунікаційні технології. Тому доці-
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льним є визначення проблем та перспектив розвитку
сектору ІКТ України у контексті глобалізації.
Згідно з даними Глобального звіту з інформаційних
технологій [14, с. 276], станом на 2013 р. Україна займає середню позицію за розвитком ІКТ (загалом у рейтингу – 144 країни), див. табл. 3.

Т а б л и ц я 3. Стан розвитку сектору ІКТ України*
Місце у рейтингу
(усього 144 країни)
Індекс мережевої готовності, 2013 р.
73
Індекс мережевої готовності, 2012 р. (у рейтингу – 142 країни)
75
1. Субіндекс зовнішнього оточення
105
1.1. Політичне та правове оточення
124
1.2. Бізнес-оточення та інноваційний клімат
78
2. Субіндекс готовності
29
2.1. Стан розвитку цифрових технологій та інфраструктури
74
2.2. Доступність мережевих технологій
2
2.3. Електронна грамотність
35
3. Субіндекс використання
95
3.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій індивідуальними користувачами
74
3.2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у бізнесі
84
3.3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій органами державного регулювання
121
4. Субіндекс впливу
81
4.1. Вплив економічних факторів
74
4.2. Вплив соціальних факторів
87
Показник

Оцінка
(від 1 до 7)
3,9
3,8
3,5
3,0
4,1
5,3
3,8
6,9
5,3
3,3
3,2
3,3
3,3
3,3
3,2
3,4

* Джерело: розроблено автором на основі [14]

Отже, прослідковуються наступні позитивні тенденції розвитку сектору ІКТ в Україні:
1. Інтернет-технології є доступними для широкого
загалу (2 місце у рейтингу).
2. Населення має високий рівень електронної грамотності.
3. Інноваційний клімат відносно сприятливий для
розвитку ІКТ.
4. ІКТ достатньо широко використовуються населенням.

Варто відмітити і негативні тенденції розвитку ІКТ:
1. Несприятливе для розвитку ІКТ політичне та правове середовище, у тому числі і недостатнє нормативно-правове регулювання сектору.
2. Низький рівень використання ІКТ органами державного регулювання.
3. Недостатньо високий розвиток інфраструктури
сектору.
Зазначені тенденції та їх характеристики проілюстровано на рис. 1.

Рис. 1. Характеристики розвитку ІКТ в Україні*
* Джерело: розроблено автором на основі [14]

Аналізуючи стан розвитку Інтернет-технологій в
Україні, варто зазначити, що кількість Інтернет-користувачів в Україні, згідно з дослідженням компанії Gemius
[9], склала близько 16 млн осіб (користувачі віком

14 років і більше). Порівняно з 2012 р., кількість Інтернеткористувачів збільшилась на 11 %. У 2014 р. очікується
зростання чисельності кількості Інтернет користувачів до
рівня 17,5 млн осіб, тобто ще на 9% (рис. 2).
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Рис. 2. Чисельність Інтернет-користувачів в Україні, млн осіб*
* Джерело: розроблено автором на основі [9]

Фактори доступності Інтернет-технологій, високого
рівня освіченості у даній сфері та широке використання
ІКТ як бізнес-одиницями, так і населенням створили
передумови для розвитку ринку електронної комерції в
Україні. Електронна комерція охоплює 57 % Інтернет-

аудиторії країни або близько 9,3 млн осіб (рис. 3). Обсяг
ринку електронної комерції склав 0,9 % загального обсягу ВВП країни. Витрати на ринку е-комерції на одного
покупця у 2012 р. склали 510 євро [10, с. 49].

Рис. 3. Топ-5 секторів за рівнем охоплення Інтернет-аудиторії в Україні*
* Джерело: розроблено автором на основі [4]

Обсяг ринку електронної комерції у грошовому вираженні станом на 2013 р. досягнув 2 млрд дол. США, а
зростання ринку за цей період склав близько 50 %. Проте частка в загальному обсязі роздрібних продажів
складає 1,5 %. В Україні працює понад 8 тис. Інтернетмагазинів. За перше півріччя 2013 р. в Україні зареєстровано 1 508 підприємств, які відзначили роздрібну
торгівлю через Інтернет основним видом своєї діяльно-

сті. Це свідчить про підвищення темпів розвитку ринку
електронної комерції в Україні.
Лідери ринку – Інтернет-магазини, що спеціалізуються на продажу побутової техніки та електроніки,
хоча більшість з них намагається диверсифікувати асортимент продукції [11]. За обсягом продажів лідерами є
наступні Інтернет-магазини: rozetka.ua, allo.ua, fotos.ua,
mobilluck.ua, fotomag.ua (рис. 5).

Рис. 5. Лідери ринку е-комерції в Україні за доходом (млн дол. США)*
* Джерело: розроблено автором на основі [11]
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Функціонування ринку електронної комерції в Україні
характеризується наступними тенденціями:
1. Більшість покупок здійснюється мешканцями великих міст з доходом вище середнього.
2. Оплата здійснюється переважно за допомогою
готівки (85 % усіх операцій), і тільки 4 % за допомогою
платіжних карток, що спричинено низьким рівнем довіри до Інтернет-магазинів.
3. Найбільш затребуваними групами товарів на ринку
електронної комерції в Україні є побутова техніка, книги,
одяг, косметика, товари для дітей. Обсяг продажів інтелектуальних продуктів на даному ринку незначний [9].
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що у структурі інформаційної економіки ринок електронної комерції – один із найбільш динамічних та перспективних. Для
подальшого розвитку інформаційного сектору економіки
та ринку електронної комерції рекомендовано:
1. Здійснення повної інформатизації державного сектору економіки з метою зниження рівня корупції.
2. Заохочення інвестиційних потоків у розвиток ІКТ
та інформаційної інфраструктури шляхом надання
податкових стимулів у вигляді податкових інвестиційних кредитів.
3. Прийняття закону "Про електронну комерцію", що
дасть змогу виділити електронну комерцію в окремий
сектор економіки та забезпечити його розвиток, зокрема шляхом:
• зменшення обсягів паперового документообороту;
• легалізації правил користування сайтами;
• визначення прав та обов'язків продавця і покупця на ринку електронної комерції.
4. Стимулювання розвитку інноваційної діяльності
на державному рівні, оскільки забезпечення розвитку
інформаційного суспільства має прямий вплив на збільшення продажів інтелектуальних продуктів у сфері
електронної комерції.
Висновки. Отже, в Україні спостерігається стрімкий
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та
ринку електронної комерції. Зокрема, зростання ринку
е-комерції у 2013 р. склало 50 %, що зумовлено такими
факторами, як: збільшення чисельності Інтернеткористувачів та е-покупців під впливом фактору доступності інформаційно-комунікаційних технологій, кількісне збільшення Інтернет-магазинів та розширення їх
діяльності. Проте, при розгляді стану розвитку ІКТ у
глобальному розрізі, прослідковується низка проблем,
зумовлених несприятливим політичним та правовим
середовищем, а також недостатнім розвитком інфраструктури сектору. Зазначені фактори призвели до виникнення негативних тенденцій розвитку е-комерції в
Україні: низький регіональний розвиток ринку, переважно готівковий розрахунок, низький обсяг продажу інтелектуальних продуктів. Впровадження заходів щодо
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подальшого розвитку сектору ІКТ та ринку електронної
комерції дасть змогу створити сприятливе середовище
для діяльності суб'єктів ринку е-комерції та призведе до
мінімізації негативних тенденції на даному ринку. У глобальному вимірі, створення режиму найбільшого сприяння розвитку електронної комерції в Україні – фундамент для підвищення конкурентоспроможності українських суб'єктів на світовому ринку.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Подальші дослідження будуть спрямовані на
детальне обґрунтування державних інструментів регулювання електронної комерції в Україні; також є необхідним з'ясування перспектив розвитку ринку електронної
комерції України в контексті тенденцій глобалізації.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье исследованы теоретические и практические аспекты развития электронной коммерции как составной информационной экономики в Украине. Определено состояние и перспективы развития сектору информационно-коммуникационных технологий и
рынка электронной коммерции. Даны рекомендации по стимулированию развития рынка электронной коммерции в Украине.
Ключевые слова: информационное общество, информационная экономика. электронный бизнес; информационно-коммуникационные технологии, электронная коммерция.
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E-COMMERCE DEVELOPMENT IN THE STRUCTURE OF THE INFORMATION ECONOMY OF UKRAINE
The paper examines theoretical and practical aspects of emerging information economy in Ukraine. The study elucidates the essence of concepts of "information society", "information economy", "information and communication technologies", "e-commerce". Main trends are highlighted
in establishment of the e-commerce market in Ukraine. A package of measures is suggested to improve the situation and processes in the market
of electronic commerce.
Keywords: information society, information economy, e-business, information and communication technologies, e-commerce.
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ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД
У ДОСЛІДЖЕННІ ЕВОЛЮЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Розглянуто основні етапи еволюції концепції сталого розвитку. Визначено роль ООН у становленні та пропагуванні ідей сталого розвитку. Виокремлено шляхи досягнення сталого розвитку.
Ключові слова: концепція сталого розвитку, економічне зростання, "стан глобальної рівноваги", конференції ООН.

Постановка проблеми. Концепція сталого розвитку
вважається найбільш перспективною парадигмою
XXI ст., її втілення постає завданням урядів усіх країн
світу, що знаходить відображення у національних стратегіях та політиках, де як базова ідеологічна конструкція
використовується поняття сталого розвитку. Вагому роль
у становленні та реалізації концепції відіграють міжнародні організації, насамперед – Організація Об'єднаних
Націй (ООН), яка сприяє взаємодії та координації зусиль
світової спільноти задля пошуку шляхів вирішення глобальних проблем людства та досягнення збалансованого екологічного, економічного і соціального розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний
внесок у дослідження передумов сталого розвитку зробили класики економічної науки, серед яких варто відзначити роботи Т. Мальтуса, А. Маршалла, Дж. Мілля,
У. Ростоу, Р. Солоу та Й. Шумпетера. Велике значення
на становлення концепції сталого розвитку справило
дослідження вчених Римського клубу "Межі зростання",
зокрема А. Печчеї, Донелли та Деніса Медоуз. Проте
лише після доповіді Комісії Г. Брунтланд "Наше спільне
майбутнє" концепція набула культового значення для
світової спільноти. Серед сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, які займаються проблематикою
сталого розвитку слід виділити дослідження В. Базилевича, І. Бистрякова, Дж. Бойда, К. Джалала, П. Роджерса, В. Трегобчука, М. Хвесика та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Актуальність концепції сталого розвитку для сьогодення
вимагає аналізу передумов виникнення даного напряму
наукових досліджень та власне поняття "сталого розвитку". З економічної точки зору необхідним є виокремлення ключових економічних теорій, що сформували
теоретичні засади концепції сталого розвитку та запропонували низку заходів і шляхів досягнення прогресу.
На особливу увагу заслуговує визначення внеску ООН,
що провела низку конференцій, присвячених одвічній
проблемі впливу та взаємодії людини з природою.
Мета статті – розкриття передумов становлення
концепції сталого розвитку з позицій історикогенетичного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення концепції сталого розвитку охоплює тривалий
проміжок часу, позаяк проблема раціонального використання обмежених природних ресурсів при постійному
зростанні потреб людства, безмежних за своєю сутністю, є наріжним каменем економічної науки. Економічна
складова береться за точку відліку, оскільки дає змогу
виокремити за допомогою численних досліджень необхідні методи і важелі впливу задля досягнення стабільності й розвитку.
У 1798 р. англійський економіст і священик Томас
Мальтус написав есе, де сформулював правило народонаселення ("An Essay on the Principle of Population"):
"якщо зростання населення не контролюється, то воно
відбувається за законами геометричної прогресії, а засоби для існування людини зростають лише за законами арифметичної прогресії" [1, c. 6]. Таким чином, озна-

чивши теоретичну і практичну проблему впливу людського фактора на довкілля. Серед прихильників
Т. Мальтуса був Джон Мілль, який у своїй роботі про
принципи політичної економії 1848 р. також дослідив
питання "зростання влади людини над природою" та
"необхідності регулювання державою народжуваності
задля гарантування зайнятості й достойної заробітної
плати всім, хто народився" [2, c. 229].
Виділення економічної науки як самостійної дисципліни відбулося завдяки праці Альфреда Маршалла
"Принципи Економікс", яка вперше побачила світ у
1890 р. "Економікс" відходить від політичної економії як
від науки і ставить за мету вивчення способу життя,
діяльності та мислення людини у звичайному діловому
середовищі. А. Маршалл виділяючи землю, працю, капітал і організацію як фактори виробництва зазначав,
що певною мірою є тільки два таких фактори – це природа і людина. Капітал і організація є результатом праці
людини, яка відбувається з допомогою природи і спрямовується її здатністю до передбачення майбутнього та
її готовністю до вжиття заходів для забезпечення цього
майбутнього. Людина формується під впливом свого
оточення, в якому найбільшу роль відіграє природа,
саме тому людина знаходиться в центрі проблем виробництва та споживання [3, c. 84].
Початок XX ст. ознаменувала концепція ноосфери
В. Вернадського – царства розуму, що є останнім з етапів еволюції біосфери, в якому людина вперше стає найбільшою геологічною силою. На думку вченого, "саме
питання планової діяльності для заволодіння природою і
правильного розподілу багатств, пов'язане з усвідомленням єдності й рівності всіх людей, єдності ноосфери,
стало ключовим нині". Людство повинно об'єднатися,
використовуючи всі можливі засоби державного управління й існуючі можливості науки для забезпечення коеволюції людини і природи, досягнення всезагального
блага, забезпечення сталого розвитку. Для цього, перш
за все, кожна людина повинна зрозуміти, що вона "репрезентує неминучий вияв великого природного процесу, що закономірно триває протягом щонайменше двох
мільярдів років" і є залежною та невіддільною від навколишнього середовища [4, c. 28].
Нових обрисів концепція сталого розвитку набувала
в теоріях економічного зростання. Зокрема, У. Ростоу
виділив п'ять стадій економічного росту: традиційне
суспільство, підготовка передумов для піднесення, піднесення, рух до зрілості та ера високого рівня масового
споживання [5, c. 4]. Р. Солоу розробив модель економічного зростання, яка враховувала три основні фактори: капіталоозброєність, зростання населення та технологічний прогрес і дає змогу визначити кількість необхідних заощаджень та інвестицій для забезпечення
майбутніх поколінь необхідними благами [6, c. 966]. У
своїй праці "Теорія економічного розвитку" Й. Шумпетер
вводить поняття "нова комбінація", яка виникає тільки
дискретно, у результаті постійних змін з використанням
нових засобів виробництва. Розвиток для дослідника
відбувається саме завдяки "здійсненню нових комбіна© Оробець І., 2014
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цій", які забезпечують "утворювальне руйнування" з
подальшим створенням чи перетворенням "нової комбінації" у новий продукт (продуктова інновація), новий
метод виробництва (технологічна інновація), освоєння
нового ринку збуту (збутова інновація), отримання нових джерел сировини чи напівфабрикатів (сировинна
інновація), проведення відповідної реорганізації (інфраструктурна інновація) [7, c. 158].
За умов загострення глобальних проблем, що стоять
на заваді сталого розвитку, актуалізуються екологічні
інновації, спрямовані на пошук альтернативних джерел
енергії, нових підходів до раціонального природокористування, маловідходних технологій; соціальні інновації –
спрямовані на гармонійний, збалансований розвиток
людини і суспільства та ефективне використання людського капіталу, на поліпшення умов праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, культури; інновації, що
можуть покращити якість життя та сприяти задоволенню
потреб усіх верств населення, добробуту суспільства.
У 1968 р. з ініціативи А. Печчеї відбулася зустріч 30
науковців з десяти країн, що призвело до створення
Римського клубу – міжнародної, недержавної, неприбуткової організації, яка намагається донести світовій
спільноті актуальність економічних, політичних, природних і соціальних проблем планети, яку ми населяємо
та в якій живемо й сприяти прийняттю раціональних
рішень, ініціатив щодо збереження її добробуту. У
1972 р. вийшла спільна праця вчених "Межі зростання",
де було запропоновано модель дослідження п'яти основних світових тенденцій (прискорення індустріалізації, швидке зростання населення, розповсюдження недоїдання, виснаження невідновлюваних ресурсів і забруднення довкілля), а саме – виявити їх причини, взаємозв'язки та наслідки для майбутніх поколінь. Основні
висновки були узагальнені таким чином:
1. Якщо визначені у роботі тенденції будуть відбуватися без змін, то вже за сто років ми досягнемо меж
зростання планети. Найбільш імовірно відбудеться не-
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сподіване й неконтрольоване зниження чисельності
населення і промислового потенціалу.
2. Означені тенденції можна врегулювати і досягти
стану екологічної й економічної стабільності ("стану глобальної рівноваги"), а у майбутньому – сталого розвитку.
Глобальна рівновага відбувається за умови задоволення
всіх базових матеріальних потреб кожного окремого індивідуума та створення рівних можливостей для реалізації людського потенціалу кожної людини на землі.
3. Якщо населення планети буде прагнути досягнення "стану глобальної рівноваги", воно буде мати
значно більше шансів за умови негайного долучення до
роботи над цим завданням [8, c. 23].
Отже, занепокоєння людства виникненням значної кількості проблем у різноманітних сферах життєдіяльності
та виробництві матеріальних благ, спровокованих дедалі
помітнішим антропотехногенним впливом на екосистему
Землі, вимагало появи фундаментального знання, комплексного підходу, що на основі виважених та узгоджених усім світом дій надасть змогу вирішити ці проблеми.
Концепція сталого розвитку стала логічним завершенням
цих процесів, а Організація Об'єднаних Націй (ООН) –
універсальним міжнародним механізмом, який покликаний не лише підтримувати мир, безпеку та розвивати
співпрацю між державами, а шукати можливості розв'язання глобальних проблем, забезпечувати охорону навколишнього середовища, пропагувати необхідність і
важливість сталого розвитку людства та координувати
зусилля щодо створення більш безпечного світу для нинішнього і майбутніх поколінь [9].
Починаючи з 1972 р., під егідою ООН було проведено низку конференцій які торкались проблем сталого
розвитку та були присвячені пошуку шляхів їх вирішення не тільки на теоретичному та законодавчому рівнях,
але й із залученням бізнесових, громадських і наукових
кіл. Історична послідовність та характеристика даних
знакових подій у становленні концепції сталого розвитку відображена в табл. 1.

Т а б л и ц я 1. Конференції ООН, присвячені ідеям сталого розвитку*

Стокгольм (Швеція),
1972 р.

Конференція ООН з проблем навколишнього
середовища

Ріо-де-Жанейро (Бразилія), 1992 р.

Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку ("Саміт Землі")

Місце
зустрічі, Конференція
рік

Характеристика
Учасниками конференції стали 113 країн, були присутніми представники 19 міжнародних організацій, –
це була перша дійсно міжнародна конференція, яка розглядала виключно питання охорони навколишнього середовища. Стокгольмська конференція стала каталізатором розвитку екологічної політики, прийняття міжнародних угод у цій сфері, національних законодавчих ініціатив, створення міністерств та
департаментів з охорони довкілля. Результатами конференції стали:
– створення Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), спрямованої на вирішення важливих
екологічних проблем;
– прийняття Стокгольмської Декларації з питань довкілля, яка містить 26 принципів;
– План дій, що включає 109 рекомендацій з охорони навколишнього середовища.
Подальшого розвитку ідеї конференції набули у вигляді Всесвітньої стратегії охорони природи, прийнятої у 1980 р.
У 1983 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН було створено Міжнародну комісію з навколишнього
середовища та розвитку під керівництвом Гру Харлем Брундтланд (на той час, прем'єр-міністра Норвегії). У 1987 р. Комісія опублікувала доповідь "Наше спільне майбутнє", де вперше визначено поняття
сталого розвитку як "розвитку, що задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби". Саме з цього моменту зароджується концепція
сталого розвитку і починається підготовка до проведення "Саміту Землі" 1992 р.
Конференція стала історичною подією, оскільки зібрала 114 глав держав, 10 000 представників зі 178
держав і учасників 1400 неурядових організацій і засвідчила важливість збереження екосистеми Землі.
Основні результати конференції:
– Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку, викладена у 27 принципах;
– "Порядок денний на XXI століття" – ключовий документ конференції, який складається з чотирьох основних розділів: 1) соціальні та економічні аспекти; 2) збереження та раціональне використання ресурсів
з метою розвитку; 3) посилення ролі основних груп населення; 4) методи впровадження. Успішна реалізація Порядку денного – обов'язок урядів країн, які відповідають за розробку національних стратегій,
планів та політики із залученням громадськості та інших організацій, на основі глобального партнерства
з метою забезпечення сталого розвитку.
– Комісія ООН зі сталого розвитку, створена з метою забезпечення ефективності подальшої діяльності
Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку та моніторингу і допомоги у виконанні угод на
місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівнях
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Закінчення табл. 1

Саміт тисячоліття ООН
Всесвітній саміт зі сталого
розвитку (WSSD)
Конференція ООН зі сталого
розвитку (RIO+20)

Ріо-де-Жанейро (Бразилія), 2012 Йоганнесбург (ПАР), 2002 р.

Нью-Йорк (США), 2000 р.

Місце
зустрічі, Конференція
рік

Характеристика
189 країн-учасниць Саміту затвердили:
– Декларацію тисячоліття ООН, яка визначила фундаментальні цінності XXI ст. (свобода; рівність; солідарність; толерантність; повага до природи; спільна відповідальність) та ключові цілі (мир, безпека та
роззброєння; розвиток та викорінення бідності; охорона нашого спільного навколишнього середовища;
права людини, демократія та справедливе управління; захист вразливих; задоволення особливих потреб Африки; зміцнення ООН).
– Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) – 8 глобальних цілей, покликаних усунути очевидні нерівності глобального розвитку людства: 1) подолання крайньої бідності та голоду; 2) забезпечення загального доступу
до освіти; 3) забезпечення гендерної рівності та прав і можливостей жінок; 4) зменшення дитячої смертності; 5) поліпшення системи охорони здоров'я матерів; 6) обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів; 7) забезпечення сталого розвитку
довкілля; 8) стимулювання глобальної співпраці задля розвитку. Слідкує та допомагає у виконанні ЦРТ
кожною країною Програма розвитку ООН (ПРООН)
Десятки тисяч учасників (глави держав та урядів, бізнес-кола, недержавні організації) взяли участь у
Саміті в Йоганнесбурзі, який відбувся з метою привернення уваги світової спільноти до необхідності
виконання "Порядку денного на XXI століття" та ЦРТ, їх підтвердження та доповнення. У результаті роботи конференції:
– прийнята Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку, яка визначає основні досягнення за 30 років роботи, головні завдання на майбутнє, зобов'язання щодо сталого розвитку, потребу в спільних ефективних діях для досягнення загального добробуту та процвітання планети.
– затверджений План виконання рішень Саміту, який після конференції 1992 р. зрештою підтверджує
необхідність інтеграції трьох складових сталого розвитку (економічної, соціальної та екологічної) як взаємодоповнюючих і взаємозалежних факторів, містить наступні завдання: викорінення бідності; зміна
нестійких моделей виробництва й споживання; охорона та раціональне використання природних ресурсів для економічного і соціального розвитку; сталий розвиток глобалізованого світу; охорона здоров'я;
сталий розвиток острівних держав та країн Африки; посилення інституційної бази сталого розвитку
Через 20 років після "Саміту Землі" світові лідери разом з тисячами представників бізнесових, недержавних та інших груп зі 193 країн об'єднали зусилля для боротьби з бідністю, охорони довкілля все більш
перенаселеної планети та просування ідей соціальної справедливості, відійти від стандартної моделі
ведення справ (business-as-usual). Двома основними темами конференції стали: зелена економіка у
контексті сталого розвитку та викорінення бідності та інституційна інфраструктура сталого розвитку.
Поставлено сім першочергових питань стосовно створення гідних робочих місць, енергетики, сталого
розвитку міст, продовольчої безпеки і сталого розвитку сільського господарства, води, океанів і готовності до стихійних лих.
Результатом RIO+20 стало прийняття документу "Майбутнє, якого ми прагнемо" ("The future we
want"), який містить 6 розділів: наше спільне бачення; поновлення політичних зобов'язань; зелена
економіка та викорінення бідності; інституційна інфраструктура сталого розвитку; дії та заходи; засоби
реалізації.
Представники конференції було взяли більше 700 зобов'язань до конкретних дій з ключових проблемних питань

*Розроблено автором на основі [10; 11; 12; 13, c. 12; 14]

Отже, поняття "сталого розвитку" було введено завдяки доповіді "Наше спільне майбутнє". Згідно з документом сталий розвиток включає два основні концепти:
– поняття "потреб", при цьому головним пріоритетом
повинно бути задоволення першочергових потреб бідного населення світу;
– ідею "обмежень", оскільки рівень розвитку технологій та соціальної організації повинен узгоджуватись зі
здатністю навколишнього середовища до задоволення
потреб нинішнього та майбутнього поколінь [14].
Сталий розвиток є універсальною концепцією, яка
повинна реалізовуватись в усіх країнах світу, незалежно
від характеру економічної системи та етапу розвитку,
адже необхідність задоволення людських потреб і прагнення людини до кращого життя є вимогою кожного суспільства. П. Роджерс, К. Джалал і Дж. Бойд пропонують
наступні шляхи досягнення сталого розвитку [15, c. 23]:
1. Необхідно залишити все у першопочатковому
стані, або повернути його до першопочаткового стану.
2. Розвиватись таким чином, щоб не перенавантажувати планету.
3. Сталий розвиток буде досягатися за умови економічного зростання, зокрема зростання доходів населення, яке зможе їх частину використовувати, наприклад, для забезпечення екологічного блага.
4. Забруднювач та жертва забруднення можуть прийняти оптимальне та вигідне обом рішення власними силами.

5. Використовувати ринкові механізми боротьби з
негативним впливом на довкілля.
6. Інтерналізувати екстерналії.
7. Удосконалювати національні системи обліку витрат та раціонально оцінювати необхідність та доцільність використання коштів.
8. Реінвестувати доходи від реалізації невідновлюваних ресурсів у розвиток альтернативної енергетики.
9. Намагатися не занедбати планету і зберегти її
для майбутніх поколінь.
У ХХІ ст. світова спільнота увійшла з низкою революційних науково-технічних і технологічних досягнень,
а зміни, які відбулися, свідчать про формування інформаційного суспільства, засадничі умови прогресу якого
створює концепція сталого розвитку.
Висновки. Поява концепції сталого розвитку – це
закономірний історичний процес осмислення людиною
свого місця на планеті Земля, яке означено її невіддільністю від природного начала й усвідомленням необхідності збереження середовища свого існування для
наступних поколінь. Простеження генезису концепції
дало змогу виокремити основні віхи її розвитку. Таким
чином, формування концепції сталого розвитку тривало, беручи початок з ідей Т. Мальтуса про вплив людини на навколишнє середовище, концепції ноосфери
В. Вернадського, теорій економічного зростання, які
шукали можливості задоволення безмежних людських
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потреб, і до викладення "Меж зростання" Римським
клубом та проведення першої Конференції ООН з проблем довкілля. У 1987 р. концепція отримала свою назву і була закладена в основу подальших зустрічей світової спільноти ("Порядок денний на XXI століття", ЦРТ,
"Майбутнє, якого ми прагнемо"). Однак концепція сталого розвитку еволюціонує і нині, що вимагає перегляду
та вдосконалення національних стратегій розвитку, а
також прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Відтак виокремлені в дослідженні шляхи досягнення
сталого розвитку є актуальними для сьогодення, зокрема внаслідок посилення таких тенденцій, як екологізація діяльності підприємств, соціальна відповідальність бізнесу, "Синя економіка", корпоративна філантропія, соціальний маркетинг тощо. Перед світовим економічним співтовариством стоїть завдання усвідомлення необхідності сталого розвитку, його підтримки та
рішучих дій, щоб зробити цей процес якомога довершеним та прийнятним для майбутнього.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі. Наука, зокрема економіка, оперує значною
кількістю вже розроблених методів та інструментів дослідження взаємодії людини та природи, а виникнення
нових людських потреб, що справедливо вважаються
рушійною силою економіки та є результатом означеної
взаємодії вимагає пошуку інноваційних підходів та суттєвого науково-методологічного обґрунтування аспектів
сталого розвитку.
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ИССЛЕДОВАНИИ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Рассмотрены основные этапы эволюции концепции устойчивого развития. Определена роль ООН в становлении и пропаганде
идей устойчивого развития. Выделены пути достижения устойчивого развития.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, экономический рост, "состояние глобального равновесия", конференции ООН.
I. Orobets, PhD Student
Taras Shevchenko National University of Kiev

HISTORICAL AND GENETIC RESEARCH APPROACH TO EVOLUTION
OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The paper examines main stages of evolution of the concept of sustainable development. The role of the United Nations is demonstrated as to
establishing and supporting the concept of sustainable development. The study identifies ways to achieve sustainable development.
Keywords: the concept of sustainable development, economic growth, "the state of global equilibrium", UN conferences.
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WORLD EXPERIENCE OF FORMATION OF STATE INVESTMENT POLICY AND MECHANISMS
FOR ITS IMPLEMENTATION
The paper analyzes the current state of regulatory and legal framework of public investment activities in Ukraine. Taking into
account recommendations of international organizations, the author investigated world trends in development of public investment policies, as well as mechanisms of its implementation, and the importance of the brand new investment policy that is to fuel
economic growth and competitiveness of domestic productions due to synergy of investment policy and development of industries. The basic features of public investment policy in Ukraine and possibilities of its further integration with brand new investment policies are being disclosed. It is essential to highlight the top-priority sectors for investment inflows and establish the optimal ratio of public and private funding. Regarding different investment policy approaches of EU countries there is a possibility
of implementing certain of them in Ukraine. The number of recommendations are given in order to introduce the harmonization of
regulatory and legislative framework in Ukraine with European standards; expansion of budget investment by enhancing the
State Bank for Reconstruction and Development to support first-priority sectors; clear defining of legally approved priority areas
of economic growth and criteria for the allocation of capital expenditures, allowing the effective growth of the economy; revision
of current state programs concerning its expediency, quantity, and impact on industry and economy. Considering experience of
developed countries, it is reasonable to introduce new forms of support for such industries as coal mining, agriculture, which are
likely to promote domestic private investment in these areas. The author analyzed the prospects of refocusing of government
investment into economic and social infrastructure, innovative programs, which ensure the transition of the economy to hightech and science-intensive sectors, improving the competitiveness of Ukrainian companies on global markets.
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COAL INDUSTRY RESTRUCTURING: GLOBAL TRENDS AND CONDITIONS IN OUR COUNTRY
This paper examines the international experience of the restructuring coal mining industry. The paper highlights the issue of
inefficiency public restructuring and features of its the implementation of developed countries. We established that phased approach in the implementation of the restructuring is the guarantee of successful completion of this reform. The main features of
the restructuring according to a study is corporatization processes of vertical integration of coal enterprises, continuous state
support, high environmental standards in the industry, creating a favorable investment environment, the availability of programs
to support the population of mining regions, focus on clean coal technologies and maintaining of coal mining as a factor of energy security. The research identifies socio-economic implications reform: high levels of unemployment, fiscal deficits for coal
mining industry, environmental issues. The study formulates measures to improve the investment activity to coal mining regions
carrying out restructuring: tax holidays for coal industry enterprises, preferential bank loans, establishment scientific centers to
develop measures aiming increase of environmental safety. The results of the study suggests using the algorithm of forming
anti-crisis strategy for the restructuring of the coal industry of Ukraine, that it was created by a group of scientists of the International Institute for Sustainable Development.
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AUDIT OF INNOVATIVE IDEAS AS THE PREVIOUS STAGE
OF THE BUSINESS-PLAN OF START-UP PROJECTS
The paper is dedicated to the procedure of evaluation of innovative ideas and start-up projects – the methodology of feasibility study. The methodology of feasibility study is considered as the substantiation of the rationality of venture capital investments attraction in the process of transformation from the innovative idea to the innovation product. According to the feasibility
study, the life cycle of the business project is illustrated as a multi-step decision-making process. This multi-step decisionmaking process is based on such techniques and instruments that provide venture capitalists with comprehensive information
about the cost estimation of innovative ideas. Feasibility study of innovative idea is determined as a preliminary stage of the
business plan. It is characterized that business plan and feasibility study are equally necessary and important in the transformation process from the innovative development into the finished product. It is proved that the methodology of feasibility study is
the first and necessary step in the creation and implementation process of the start-up ideas. Feasibility study is demonstrated
as a reliable tool in the process of profitable business project identification that helps venture investors to detect potentially successful business projects at their initial stage of innovative ideas' nucleation. As a result of the examination process of feasibility
study components', that are "product-market-startup-company", was designated that an alternative innovative projects are investigated for the life cycles' compatibility of each component of feasibility study. It is specified, that feasibility study should be carried out periodically during the process of transformation from the innovative ideas into innovative products. As the conclusion
of the research, the methodology of feasibility study is identified as an analytical tool that provides project managers and venture
investors with the necessary information for the decision-making process, as well as allows them to predict the probability of
achieving cost indicators of business project.
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MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL AND LABOR SPHERES IN UKRAINE
The essence and structure of social and labor sphere as an institutional space, where social and labor relations are emerging
and developing in the course of work activity, is substantiated. It is noted that the basis of social and labor sectors are institutions of employment and human resources development. It is proved that referring of institutions of human's social security in
the stages of the life cycle beyond the employment period is inappropriate. Preconditions, patterns and imperatives of social and
labor sphere transformation under conditions of post-industrial society formation are systematized. Global and national social
and economic development trends are considered as prerequisites. Patterns are interpreted as objective phenomena and processes that reflect the revelation of the transformation characteristics. Imperatives as the challenges are associated with the new
problems and tasks in the sphere of regulation of social and labor area. The characteristic of the labor market current state in
Ukraine on key parameters is given. The major trends in unemployment and growth of economic and social inequality in Ukraine
are revealed. The prevalence of non-traditional forms of employment in Ukraine is determined. The preferences of borrowed work
for companies as well as the risks and threats to its use for the employee are generalized. The causes of the informal employment spreading in Ukraine are revealed. The main trends in labor earnings in Ukraine are identified. Author determined problems
in domestic remuneration sphere. The condition of system of compulsory social insurance is defined. The need for improved
administration of funds of compulsory social insurance activities is noted. The main tasks of the further development of social
and labor sphere are radical enhancement of the role of decent and productive work in social development, the elimination of
excessive imbalance in social income distribution, poverty reduction and the formation of a progressive social structure. The
priority of theoretical and application scenarios of further social and labor sphere transformation in Ukraine are defined. In particular they are the promoting job creation and preservation existing high-performance jobs; improvement of legal instruments
regulating social and labor relations; gradual convergence of standards of wages to the European level; creating favorable working conditions; ensuring the relationship between the amount of remuneration and the results of the work.
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STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF GERMANY CONSULTING MARKET
IN THE CONTEXT OF EUROPE-WIDE TRENDS
This paper investigates the main features of the European consulting market, that allow to identify the main development strategy of it. Globalization and transnationalism processes influence on all world markets. European consulting market is not the exception and it has transformed with a clear trend towards concentration consulting capacity in the market leading countries. The largest
European consulting market is German. The author analyzed the structural configuration of the Germany consulting market on its
functional grounds, with the customer's branch, as well as geographically. It was determined that in the structure of management
consulting services in Germany business-consulting is dominated, and among other components of this segment the services of
strategic planning and production (operating) consulting are prevalent. Considering the common European consulting market
trends, it is worth noting that the greatest demand consulting services are in the industrial, banking and insurance, as well as in the
public sector. The observed structure and characteristics of the European consulting market allows further conclusions about its
potential and possible strategic choices of all its participants. These and other achieved results are useful for defining the strategic
directions of Ukrainian consulting market development in the context of Europe-wide trends.
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WORLD EXPERIENCE OF FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
This paper examines and summarizes international experience of financial support for innovation. This study identifies the
financial support for innovation, the main factors realization of its functionality; considers the importance of financial subsystem in
the development of the national innovation system. The paper available brief description and assessment of financing innovation
sector in Ukraine. This study focuses on the research experience of state financial support for countries that have achieved high
positions in the world economy and demonstrate active growth dynamics of innovation, such as the USA, Germany, Finland, Japan
and China. The paper found, that data on the state of the financial subsystem of the national innovation systems of these countries
using aggregate performance world rankings, evaluations of international economic organizations and national statistics. This study
emphasizes on studying the characteristics of financial instruments to stimulate innovative development inherent in different
countries. We consider the financial advantage of direct and indirect actions, which often used in the practice of the regulation of
innovation-studied countries, especially in the area of taxation, loans, program-based management, public procurement, grants,
venture capital and more. The results obtained of the study and synthesis of world experience financial support innovative
development will strengthen the theoretical and methodological foundations of development proposals for the further development
of the financial subsystem of innovative activity in Ukraine in the context of optimizing the financing structure, activation of indirect
methods of stimulation, development of public-private partnerships in innovation.
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STATE REGULATION OF DOMESTIC FINANCIAL SERVICES MARKET IN THE CONTEXT
OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS
In the conditions of globalization the main focus of government policy of Ukraine, both internal and external, is accession to
the European community and full participation in the EU. Joining the EU will provide significant opportunities for Ukraine, but
also creates a number of problems for financial market participants and regulators of the financial sector. Most of it appears to
non-bank financial institutions, which are the weakest link in the national financial market, because in Ukraine is bank's model of
the financial market, in which the main role is played by banks (controlling about 85% of financial resources).
This paper investigates the evolution of state regulation of domestic financial services market. It is noted that Ukraine's accession to the EU will result in significant pressure on the internal regulators of the financial sector, which primarily have to improve their activities to the level at which discharge their duties regulatory authorities of this integration association. Financial
services markets is an important element of financial systems in the EU, and supervision and regulation of financial intermediaries are integral part of economic and financial policies of governments and central banks.
In Ukraine, the regulation of financial services is in its infancy, but already established structures require independence in
their actions, so it is reasonable to explore the world and European practice of regulation in these markets to further improve the
system of national regulation. It should be noted, that we can distinguish, depending on the peculiarities of the national financial
systems due to specific historical development, laws, traditions, political structure, level of economic development and government regulation of the economy, three basic models of financial markets regulation in the world: a sectorial, cross-regulation
model (twin-picks) and the model of a single supervision (mega-regulator). It was found that in European countries there is a
tendency for the transition and implementation of the model of single supervision.
The features of the organization of mega-regulator in Europe in the supervision of financial conglomerates are analysed. On
this basis, suggestions to improve supervision of the financial services market in Ukraine in terms of European integration are
made. For instance, incremental (stage) steps to move to the model of single supervision in financial services are offered, the
benefits and risks of the introduction of the model are noted. An elaboration of new strategy for financial sector development in
Ukraine, especially the financial services market, is substantiated, also as a necessity for harmonization and unification of national legislation with the European one.
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CONCEPTUAL BASIS OF COMMUNICATION MANAGEMENT
The paper describes contemporary issues of organizational management, which are connected with the dynamics of communication factors' impact. The authors have summarized a role and a place of communications in the organizational management
system and précised conceptual components of communication management, such as: the concept of "communication management" and its formalization based on the using of object-oriented approach, a pattern of communication management system,
generic processes of organizational communication management; communicative competence structure. It was found that the
functioning and effectiveness of communication management depends not only on the optimality of the main components of
communication process, but also on its members and interested parties. The article gives several practical guidelines in relation
to communications engineering of the main business processes, such as: organizational modeling, business communications,
records management, management decision-making, project management communication and marketing communications. The
authors have defined the complex of communicative competence for the specialist in communication management according to
the CM-oriented paradigm of community development – a projection of specific character of communication process on the pattern of communicative competence. In summary, it was defined the need to further deepening of scientific principles and development of efficient procedures of communication management as an integral complex of standardized communication-enabled
business processes, intellectual program-oriented methods and variable creative tools.
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MARKETING TECHNOLOGIES AS AN INSTRUMENT FOR EFFICIENT DEVELOPMENT
OF DOMESTIC ENTERPRISES
Difficult situation in the domestic market and prospects of European integration require domestic companies to find new effective tools for their further development, such as marketing techniques. Socio-economic and political situation of last months
of 2013 and first months of 2014 in Ukraine increased a complexity of the processes of analysis and forecasting of marketing
environment, especially in economic, political and international factors. Also the difficulties in creation of a clear picture of consumer preferences and implement effective marketing impact on them raised. Under these conditions, businesses need to actively use traditional and modern marketing techniques and develop the new ones.
Summarizing interpretation of the term "marketing technology", it should be noted, that different researchers gave its different evaluation: some defined it as a collection of related entities of marketing, another – as a set of steps, operations, practices
and actions, the third – as a model of marketing activities, the fourth – as a system of scientific and human knowledge, and the
fifth – as methods of exposure the consumer market to achieve goals.
The main characteristics of marketing techniques is the fact that they are descriptions of the marketing process, which inevitably leads to the intended result (but not guaranteed); they are scientifically sound, comprehensive, integrative process; techniques and methods, that implement marketing techniques, must be reproducible.
Development and implementation of marketing techniques have a number of features that are in targeting marketing techniques for strategic development goals; integration of marketing with the overall system management; complexity of marketing
techniques; adaptability to changing conditions of the enterprise; continuity and updatable marketing technologies.
There are five main traditional marketing techniques: segmentation, targeting, positioning, analysis and forecasting. Also in
the paper the attention paid to modern marketing techniques, including viral marketing, internet marketing techniques, CRMtechnologies, trade marketing, integrated marketing communications, branding and rebranding, cross-marketing and others.
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MORAL TELEOLOGY IN ETHICAL CRITIQUE OF THE ECONOMISM
The paper revealed the moral teleology in terms of ethical critique of the economism. Responsibility as an ethical category is
interpreted in terms of business ethics. The genetic relationship between the economy and morality is considered. The alternative interpretation of ideas of the economism in business ethics is identified. The influence of ethical responsibility to the formation of new styles of economic and management thinking is revealed. It is noticed that today the business is considered not only
in terms of its economic parameters but also in terms of its role in the life of communities and societies. The scope of business
ethics is the problem of social responsibility, which creates a new type of economic thinking and new managerial values. The
ideas of the economism are not disappear from socio-economic life of person, however, we can find an alternative interpretation
of ethics in business. It is presupposed that business organizations take on an ambitious mission to reduce the negative environmental impact of human activity and improving situation of people on a planetary scale, and that is important in the formation
of new styles of economic and management thinking, which is the main principle responsibility. Revaluation of economism,
therefore, becomes philosophical guideline of business ethics, which introduced the theme of moral teleology as the main goal
of economic activity in general and in particular economic actor.
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CHARACTERISTICS OF MIRR METHOD IN EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS' EFFECTIVENESS
This scientific paper describes some aspects of the current researches' status concerning methodological tools of investment
projects' evaluation based on compounding and discounted cash flow. Also there were defined some problems of its application in
practical business activities. There were analyzed characteristics of the Modified Internal Rate of Return method in the evaluation of
investment projects, restrictions connected with its application, advantages and disadvantages compared with indicators of the
original Internal Rate of Return and Net Present Value for projects with certain baseline characteristics. There were determined the
opportunities to adapt the method of Modified Internal Rate of Return to alternative computational approaches of the project cash
flows evaluation. There were considered possibilities of the Modified Internal Rate of Return method in a comparative analysis of real
investments, which are not comparable in scale and duration of implementation. There were expressed concerns about appropriateness of the Modified Internal Rate of Return method's wide application in project analysis to determine the attractiveness and feasibility of investment alternatives. There were outlined basic recommendations for the further research on this subject, directions to
improve methods of the effectiveness of investment projects' evaluation based on cash flows' compounding.
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THE WAYS TO IMPROVE STRATEGIC HUMAN RESOURSE MANAGEMENT OF UKRAINIAN BANKS
The main elements and issues of strategic human resource management of banking institutions are summarized. They are the
lack of many banking institutions relevant funding staff development program that reflects negatively on the training of managers
and specialists; in most banking institutions level financial compensation for working time of employees is low, leading to rapid staff
turnover, reduced quality of customer service and reduce the number of talented young people who in the future would be the basis
of its workers; availability of strategic human resource management in banks, based on haphazard basis. I do not mean a developed
system measures on incentives for scientific level managers update knowledge on the dynamics of changes in the legal framework
of the profile areas, implementation of training programs fluency special bank programs, foreign languages, strengthening corporate
solidarity of personnel, development of appropriate business skills and other organizational talent from banks. Presented architectonics of strategic human resource management, which consists of a set of interrelated subsystems can be used universally domestic banks to develop effective strategic management of the organization. Directions improvement of strategic human resource management of domestic banking institutions through the development of a universal system of strategic human resource management
is proposed. In further research of theoretical and practical aspects of strategic human resource management systems of banks
should pay attention to a detailed examination of relationships between elements of its subsystems, which can lead to the use of the
process of performance management synergistic effects of different nature and content.
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RISK DIVERSIFICATION STRATEGY OF INVESTMENT ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE
The concept of diversification in terms of risk management, resulting in various forms of investments, is revealed. The development strategy of both investment strategy and portfolio management strategy is considered. The questions of investment risks
minimization in the business entities in Ukraine are revealed. The system of measures and counter prediction of investment risk
describes strategies that helps to minimize them through the use of diversification based on the relevant investment strategy and
monitoring the implementation of managerial financial decisions in order to ensure comparison of the effectiveness of business
operations of the entity with the appropriate level of investment risk. Selected investment policy of the investor and active or
passive strategy (model) portfolio management is investigated. Portfolio investment theory distinguishes two types of investment strategies for portfolio management – active and passive. Active strategy (model) management is constantly monitoring the
financial instruments, their timely purchase and fast rotation structure of instruments in the portfolio in case of rejection or noninvestment goals that are accepted by investors as strategic investment objectives. The purpose of the passive strategy is to
provide an investor yield on average market level with maximum investment protections against adverse environmental changes
that may be caused by non-market factors. Selection of the optimal portfolio structure is a balanced combination of indicators
such as profitability, liquidity and riskiness. Different strategic models are called to provide such a choice. Diversification of securities underlying construct portfolios provides various options for combinations of securities with diverse dynamics of movement returns. This can happen in the industry, regions and different issuers. Future directions of scientific and practical research
that lie in the development and implementation of methods for analyzing and evaluating investment risks is defined, risk maps of
the investment environment in Ukraine and systematic provision of risk information to state authorities are developed.
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DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES AT THE DOMESTIC CERAMIC TILE MARKET:
ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS
The paper is devoted to the methodological support of management of domestic enterprises' joint activities in the market.
The main forms of enterprises' cooperation in market of building ceramics are considered. Discovered that most manufacturers
of ceramic tiles focus on vertical integration that implements the concept of the traditional supply chain.
The organizational aspects of some diversified structures operating in the domestic building ceramics' market are revealed.
Offered that diversification makes through vertical and horizontal integration. Also the methodological principles of diversified
enterprises' management based on system approach are exposed. Shown that one of the diversified companies' management
tools is forming of the integrated logistic system; it covers the full cycle of production through vertical and horizontal integration.
This interaction between participants makes it possible to increase the efficiency of enterprises through diversification.
Coordination instruments of strategic business units' of diversified companies and their uses in domestic market are
revealed. The modern directions and forms of organizational and management innovations, which are used by diversified
enterprises operating in the domestic market are disclosed.
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THE WAYS OF IMPROVING THE GOVERNMENTAL REGULATION OF TOURISM ACTIVITY IN UKRAINE
The article defines the role of the tourism industry in the formation of gross domestic product. The basic directions of state regulation of tourism in Ukraine are highlighted, namely: legal, economic, social and information sphere. The usage of investment tax
credit is offered in order to stimulate the development of recreation organizations in the country and to create conditions for the
development of public-private partnerships through building up the strategies for the development of touristic clusters. It was found
that one of the main tools of territorial development is to promote tourism brand of the country, which is based on creating a positive
image through tourism information component. It was proposed to update the web page of the The State Agency of Ukraine for Tourism and Resorts and to create a metrical rating in web for local tour operators with which it can be analyzed the degree of representation of touristic activities in the Internet. Attention is drawn to the social component: the feasibility of cooperation with institutions
of higher education, training, skills development, raising the qualification of personnel, support and recognition of the social status
of tourist activity in the country by providing state prizes, competitions and establishment of honorary titles in the field of tourism,
promoting the rights and interests of domestic touristic enterprises on domestic and international touristic market. It is mentioned
that perspective types of tourism in Ukraine are child, family, green and business tourism.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE "INFORMATION RESOURCE"
In the paper the theoretical principles of formation and use of information resources in the enterprise is revealed. The study
found that there are many approaches to the definition of the term "resource". All the basic concepts of the approach is "data" and
"information." Tha paper summarizes the features of information resources used in the business. The necessity of improvement of
information technology as a medium of exchange of technical information resources in the enterprise is considered. It is established
that many researchers consider important to the development of management information support through the creation,
implementation and development of software. It is proved the existence of four theoretical approaches to the definition of
"information resources": (1) management approach, according to which information resources are the basis of forward and
backward linkages between the management and the controlled subsystem management; (2) communication approach means a
qualitative evaluation of the importance of internal and external data to ensure effective communication between the factors of
internal environment and relationships with the external environment; (3) Technical Approach - involves the need for improvement
and development of hardware and software management information system in the enterprise; (4) The economic approach,
according to which the resource is quantitatively measured as a factor of production, which plays a key role in shaping consumer for
goods and services. To determine the importance of information in the process of creating goods and services, the author proposed
to use the indicator "share information resources in enterprise resource provision." This figure is calculated as the ratio of expedient
information resources that provide management of production or non-production processes to the sum of all the material resources
presented in monetary value. Category "information resources" includes expenditure budget for the creation and use of
management information system for the components of direct costs, which is reflected technical component.
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pp. 11–20 (rus).
8. Denysenko, M. P., Holubieva, T. S. and Kolos, I. V. (2009), "Informatsijne zabezpechennia innovatsijno-investytsijnoi
diial'nosti pidpryiemstva", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 647,
pp. 43–49 (ukr).
9. Kablak, M. I. (2010), "Informatsijna skladova v protsesakh upravlinnia i pryjniattia rishen'", AhroInKom, vol. 1 (3),
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11. Netreba, I. O. (2011), "The Process Approach to Introduction of Information Management Systems in the Mechanical
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12. Netreba, I. O. (2013), "The Introduction of Promoted of Innovative Activity at the Industrial Enterprise", Visnyk
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THE CHARACTERISTICS OF THE DAIRY MARKET OF UKRAINE IN TERMS OF THE MARKETING APPROACH
The dairy industry is one of the leading industries in the structure of the economy of Ukraine. Milk as one of the basic food is
an important part of a healthy diet and the priority items in the consumer basket. In Ukraine the cost of purchasing these goods
account for about 17 % of food spending. The consumption and production of milk are at a low level, as compared with the established national standards and compared to other countries. In view of this it can be argued that the dairy market is quite attractive and promising for dairy enterprises.
Now in Ukraine there are about 350 milk processing enterprises, 80 of which made up 90 % of dairy products. Employees with
families are a target segment of most dairy enterprises. Great competition exists on coverage of the middle class, so to win this
market should actively use marketing techniques and actions. Consumers with high incomes are the most attractive to producers, but still are small in size: the share of these goods in the market is 5–7 %. Given the high level of competition in general,
companies try to retain their position in the domestic market, mainly due to wide sales network (58,2 %), the quality of products
and competitive prices (57,1 %).

1. Vasyl'chak, S. V. (2004), "Segmentation of the Milk Market and the Problem of Increasing the Quality of Dairy Products", Naukovyy visnyk UDLU, vol. 14.7, pp. 325–330.
2. Vol's'ka, O. M. (2013), "Current Status and Prospects of the Milk Market and Milk Products in Ukraine", [Online],
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7. The official site of Association "Ukrainian Agribusiness Club", UCAB (2014), available at: http://ucab.ua/en/pro_ukab/
(Accessed 12 June 2014).
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THE INTERACTION BETWEEN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE
The integration into the European Union can't be without the perception of European values and criteria of economic and social progress. There is a need for developing a new approach to setting objectives and factors of economic development. This
approach needs a reassessment of the place and role of innovative sphere in economic and social processes, such as the transition to innovative development of the economy, shifting the center of innovation in socio-economic system. The institutionalization of innovative sphere means transforming intentions entities to create an enabling environment for innovation. This means an
implementation of relevant rules and regulations through the mechanisms of economic and legal regulatory authorities' activities. Poor institutional support of innovative activity in Ukraine caused by the weakness of formal institutions (property rights,
intellectual property protection, financial market sophistication, technological equipment of the level of higher education and
vocational education, the independence of the judiciary, government and public institutions), the imperfection of informal institutions (public confidence in the power level of public culture, the availability of human capital) and the presence of institutional
traps (power, property, corruption, shadow economy). Formal institutions are the legal registration of spontaneously active informal rules (norms) caused the economic system be more stable and progressive in the economies of developed countries.
The aim of the paper is to study the interaction between the institutional environment and innovative entrepreneurship in
Ukraine, factors that influence its development and isolation of the most influential institutions in the development of innovative
entrepreneurship in Ukraine.
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3. Pleskatch, V. L. and Zatonatska, T. G. (2008), Informatsiyny tehnologii na pidpryemstvah [Information Systems and
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PATENT "PARASITES" OF DEVELOPMENT INNOVATION
This paper examines the activities of patent trolls in the transition to a postindustrial society. The study determines the need
to manage the results of intellectual activity in connection with the intensification of innovation and strengthening the innovation
orientation of modern economics. The paper determined the impact of patent trolling for development innovative. The study
analyzes dynamics of patent lawsuits in the largest high-tech companies in the world over the past five years. Considerable
attention is paid to the peculiarities of patent trolling in Ukraine. This scientific paper gives a description of significant indirect
losses of the patent trolls, such as violation of the innovative climate of the organization; shrinking market share, due to the
departure of some business customers; reduction and distortion of the organization of the innovation process; a significant
increase in domestic and mixed innovation risks; numerous delays and temporary suspension of business processes; change
products and general business areas, and in some cases, and closing a business. The paper defines the role of patent trolls in
the structure of financing innovation and analyses global instruments to combat patent trolling.
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ISSN 1728-2667

ЕКОНОМІКА. 8(161)/2014

~ 115 ~

10. Habrahabr (2013), Novaja Zelandija zapretila softvernye patenty [Online], available at: http://habrahabr.ru/
post/191780/ (Accessed 15 May 2014).
11. Ofіcіjnij veb-sajt zhurnalu Іntelektual'na vlasnіst' (2013), Patentnі vіjni dіjshli do Ukraїni? [Online], available at:
http://www.intelvlas.com.ua/2011-05-20-15-20-36/12788-patentni-viiny-diishly-do-ukrainy.html (Accessed 15 May 2014).
12. Congressional Budget Office (2013), The Innovation Act of 2013 [Online], available at: http://www.cbo.gov/
sites/default/files/cbofiles/attachments/3309_0.pdf (Accessed 15 May 2014).
V. Gontiuk, PhD Student
Taras Shevchenko National University of Kiev

MODEL OF STAFFING FORMATION IN THE STATE STATISTICS SERVICE OF UKRAINE
The paper developed a model of staffing formation in the organization. The model provides the goals and objectives setting,
information collection and processing, staff analysis, determination of staffing requirements, development and implementation a
plan of staffing formation.
The information collection and processing is a guarantee of quality analysis.
Author analyzed the gender, age and education staff characteristics, work experience, job categories, staff training, staff
movement and enrollment personnel reserve in the State Statistics Service of Ukraine.
After staff analysis is necessary to make a decision about optimal staff number, their composition and reserve.
The staffing requirements determining is a basis of staffing formation plan. This plan considers human resources features of
the organization and focuses on the routine tasks and general goals implementation. The development of a plan provides the
staff planning, training needs of staff, professional promotion and personnel reserve.
Author argues that personnel control is a regular process of forming the final phase of staffing. The model of staffing formation considers the optimal staff composition adapted to changes in the internal and external environment.
This study provides the measures to implement a plan of staffing formation in the State Statistics Service of Ukraine. The mentioned measures carry out: the redistribution of the staff composition; the recruitment with using rotation mechanism; the opportunities for professional development and training; the guarantee of promotion transparency based on a combination of personal and
professional skills; the adaptation and career planning; the mechanism of pre-selection to include prospective staff reserve.
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E-COMMERCE DEVELOPMENT IN THE STRUCTURE OF THE INFORMATION ECONOMY OF UKRAINE
The paper examines theoretical and practical aspects of emerging information economy in Ukraine thus contributing to the
studies of P. Drucker, A. Toffler, F. Machlup, M. Castells and M. Porat who investigated general aspects of the information society. The study elucidates the essence of concepts of "information society", "information economy", "information and communication technologies", "e-commerce". Main trends are highlighted in establishment of the e-commerce market in Ukraine. Major
problems are identified in development of ICT and e-commerce in the country. The study puts forward a draft of key recommendations for a further advance of the information economy and e-commerce market. A package of measures is suggested to improve the situation and processes in the market of electronic commerce, which comprises: stimulation of the investment flows in
ICT development (by providing tax credits), implementation of the law: "On electronic commerce", encouragement of expansion
of innovation activities.
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HISTORICAL AND GENETIC RESEARCH APPROACH TO EVOLUTION OF THE CONCEPT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The historical and genetic approach is used to examine main stages of evolution of the concept of sustainable development.
The study typifies economic suppositions that formed theoretical essentials of the concept. T. Malthus' principle of population
pioneered in elucidating an impact of human factor on environment. A. Marshall put forward economic science as an independent discipline – Economics, which aims at studying lifestyle, activities and human thought under influence of surrounding, where
nature plays the most important role. V. Vernadskyi's concept of noosphere encourages integration of mankind in its coevolution of man and nature, and achievement of "the state of global equilibrium", which founders of the Club of Rome suggest
in "The Limits to Growth". Theories of economic growth highlight main factors of growth and significance of "new combinations"
(J. Schumpeter) to solve global problems. A number of UN conferences show particular contribution of international organization
in supporting the concept of sustainable development: the Stockholm Declaration (1972), "Our Common Future" (1987), "Agenda
21" (1992), MDG (2000), "The future we want" (2012). The paper identifies ways to achieve sustainable development, proposed by
P. Rogers et al. The research outcomes demonstrate the major consequences for obtaining of sustainable development to preserve environment for future generations.
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CRDF

2d INTERNATIONAL CONFERENCE

"THE GLOBAL CHALLENGES FOR ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES:
SAFETY, SECURITY, AND SUSTAINABILITY"
(GCERECEEC'2014)

http://gcereceec.org.ua/
October 9-11, 2014
Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University
Kyiv, Ukraine

DEAR COLLEAGUES,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, one of the most famous institutions of higher education in
Central and Eastern Europe, founded in 1834, is proudly inviting you to participate in the international conference "GCERECEEC'2014" to emphasize the significance and value of Central and Eastern Europe in development of the topic.
For thematic sessions, you are invited to contribute on the following topics:
1. Economic valuation of the environment : stated and revealed preferences, experimental economics
2. Sustainable Development: Agriculture, Energy, Economy, Education and Training, Public Awareness
3. Agro-environmental policies : rural policies, farmers' behaviour, land use conflicts
4. International trade and the environment: foreign direct investment, competitiveness
5. Financial, economic and environmental crises
6. Resources management: water and food security
7. Environment and energy requirements: economic development
8. Energy: biofuels, oil rent, energy technology transition and provision of energy services, new and
renewable sources of energy
9. Biodiversity: instruments for conservation, economic value, payments for ecosystem services
10. Green Growth and sustainable energy and their contribution to security and stability
11. Perspectives of Environmental Strategic Security
12. Strategic alliances in different sectors and industries
Official languages: English, Ukrainian, Russian.
Invited speakers
Mosad Zineldin (Linnaeus University, Sweden)
Razvan Sorin Serbu (University "Lucian Blaga" of Sibiu, Romania)
Hami Alpas (Middle East Technical University, Ankara, Turkey)
Eugenia Severyanina (CRDFGlobal – Ukraine)
Sabit Zeyniyev (Environmental and Labour Protection Department, "Tamiz Shahar" JSC, Baku, Azerbaijan)

SCIENTIFIC COMMITTEE:
THE CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE – Rector, academician of National Academy of Sciences of
Ukraine, Doctor of Sciences (Philosophy), Professor Leonid V. Hubersky
• Prof. H. Alpas (METU, Turkey)
• Prof. H. Bachev (Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria)
• Prof. V. Bazylevych (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Prof. C. Batzios (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
• Prof. L. Cekanavicius(Vilnius University, Lithuania)

ISSN 1728-2667

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЕКОНОМІКА. 8(161)/2014

Prof. O. Chernyak (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Prof. G. Druteikiene (Vilnius University, Lithuania)
Prof. B. Fiedor (Wroclaw University of Economics, Poland)
Prof. A. Gospodarowicz (Wroclaw University of Economics, Poland)
Prof. V. Heyets (Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Ukraine)
Prof. A. Ignatyuk (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Dr. G. Kharlamova (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Prof. J. Martinavicius(Vilnius University, Lithuania)
Dr. B. Marza (University " Lucian Blaga" of Sibiu, Romania)
Prof. L. Mihaescu (University " Lucian Blaga" of Sibiu, Romania)
Prof. A. Miskinis (Vilnius University, Lithuania)
Dr. S. Nate (University " Lucian Blaga" of Sibiu, Romania)
Prof. M. Piotrowska (Wroclaw University of Economics, Poland)
Dr. R. Serbu (University " Lucian Blaga" of Sibiu, Romania)
Dr. E. Stoica (University " Lucian Blaga" of Sibiu, Romania)
Dr. E. Strautiu (University " Lucian Blaga" of Sibiu, Romania)
Prof. Tagirov E. (UNESCO Institute for peace problems, MGA "Europe-Asia", Rep. Tatarstan)
Prof. V.Vitlinsky (National Economic University of Kyiv, Ukraine)
Prof. M. Zineldin (Linnaeus University, Sweden)
ORGANIZATIONAL COMMITTEE:
• Prof. O. Chernyak (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Assoc.Prof., Dr. G. Kharlamova (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Assoc.Prof., Dr. O. Rozhko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Assoc.Prof., Dr. V. Sazhenyuk (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Assoc.Prof., Dr. N. Slushaenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Assist., Dr. O. Banna (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Assist., Dr. O.Polosmak (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Assist., Dr. V. Shpyrko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Asist. S. Rybalchenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
• Technical assistance: S.Yaschenko, D. Kerechanin
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CALL FOR PAPERS
The deadline for submission of papers for the next issue of the Journal
"BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY
OF KYIV. ECONOMICS"
ends on every month, 10th.

"BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL
UNIVERSITY OF KYIV. ECONOMICS" is a peer-reviewed
journal published monthly and dedicated to increasing the
depth of research across economic field.
The "BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL
UNIVERSITY OF KYIV. ECONOMICS"
is a professional journal included in the list of peer-reviewed
scientific periodicals published in Ukraine and rated
by the methodology of the High Attestation Commission of
Ukraine and the Ministry of Education of Ukraine.
The Journal has been published since 1958. Issued monthly.
ABSTRACTED AND INDEXED in:
RINC (E-Library), Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Соционет, Index Copernicus (ICV 2013 =
6.54), CyberLeninka, OCLC WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, the Maksymovych
Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National University, National Library of Ukraine Vernadsky

Since 2013 "BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV.
ECONOMICS" is published in Ukrainian, Russian, English and German.
"BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV. ECONOMICS" welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence in this subject area, and will publish:
• Original articles in basic and applied research
• Case studies
• Critical reviews, surveys, opinions, commentaries and essays
Focus on:
 current problems of economic theory,
 international economics,
 business economics,
 management,
 theory of finances, banking,
 insurance,
 statistics,
 accounting and auditing,
 environmental safety,
 economic-mathematical modeling,
 information technology in the economy.
In case you accept this invitation, please follow the publishing guidelines as laid down: http://bulletin-econom.
univ.kiev.ua and kindly send us your manuscript by email to: visnuk.econom@gmail.com.
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Формат 60х841/8. Ум. друк. арк. 14,3. Наклад 300. Зам. № 214-7204.
Гарнітура Arial. Папір офсетний. Друк офсетний. Вид. № Е8.
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