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одного зі співорганізаторів заходу вітаю учасників 
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«Актуальні напрями розвитку маркетингу, 
логістики та управління людськими ресурсами: 
теоретичні та прикладні аспекти».  

Подальший розвиток нашої держави залежить від ситуації у 
базових галузях промисловості, які складають основу економіки 
Донецької області і України. На сьогодні проблематика інтеграції 
маркетингу та логістики все частіше стає сферою пошуків нових 
можливостей, а також шансів зростання цінностей і ефектів, 
пов'язаних із діяльністю підприємств на динамічному ринку.  

Діяльність будь-якої організації залежить від конкретних 
людей. Тому ефективне управління людськими ресурсами - одна з 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ 

 
Антонюк В.П., д.е.н., головний науковий співробітник  відділу економічних проблем соціальної політики  Інституту економіки 
промисловості НАНУ 
Кузнецова Д.В., аспірант Інституту економіки промисловості НАНУ     

 
Постановка проблеми та ї актуальність. Найважливішим завданням соціальної політики є підвищення добробуту населення, 

забезпечення зростання рівня та якості життя. В Україні державні стратегії та програми незмінно декларують пріоритетну мету – 
підвищення рівня життя. Однак в реальній дійсності її реалізація здійснюється надто повільно. 

В Україні зростає диференціація населення за соціально-економічними показниками, поширеним явищем є бідність, відсутній 
потужний середній клас. За якістю життя Україна суттєво поступається розвиненим країнам світу. Наслідком є низька тривалість життя та 
соціальна нестабільність. Отже, має місце недостатня соціальна відповідальність влади, бізнесу і населення стосовно забезпечення умов 
підвищення добробуту. 

Україна приєдналася до Декларації тисячоліття ООН, однією із головних цілей якої є подолання бідності. В Україні розроблено й 
прийнято Стратегію подолання бідності (2001 р.), Комплексну програму її реалізації. Але у 2011р. Розрахункова Палата України 
констатувала її невиконання. Питання підвищення добробуту населення залишається актуальним. 

На сучасному етапі відбувається актуалізація теоретичних досліджень з проблем рівня та якості життя. Адже підвищення рівня та 
якості життя постає першочерговим завданням для Уряду і всього суспільства. Це обумовлено тим, що, по-перше, відбувається активне 
використання параметрів рівня та якості життя в міжнародних оцінках соціально-економічного розвитку країн світу (людського розвитку, 
конкурентоспроможності тощо); по-друге, показники добробуту та якості життя все ширше залучаються до оцінки якості державного і 
регіонального управління соціально-економічними процесами в Україні. 

Значна кількість зарубіжних та вітчизняних дослідників займаються проблематикою рівня та якості життя. Незважаючи на це, 
залишаються невирішеними ряд теоретичних та практичних проблем: 

не забезпечено достатньої термінологічної чіткості - досить часто поняття «рівень життя» та «якість життя» ототожнюються, що не 
сприяє як розвитку даного наукового напряму, так і вирішенню існуючих проблем; 

сучасні рівень та якість життя безпосередньо пов'язані з умовами та можливостями сталого розвитку, однак такий взаємозв’язок 
поки що мало досліджений.  

Метою статті є поглиблення теоретичних підходів до визначення рівня та якості життя, соціальної політики в контексті переходу 
до сталого розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. Серед сучасних українських вчених проблеми соціальної політики добробуту населення 
досліджують Е. Лібанова, І. Бондар, В. Мандибура, Т. Кір’ян, І. Манцуров, М. Кизим, В. Пономаренко, В. Онікієнко, Т. Миронова, Г. 
Тарасенко, В.Олефір, Л. Черенько та багато інших науковців. В результаті їх наукових доробок поглибилося розуміння сутності рівня та 
якості життя як соціально-економічних явищ, їх якісних рівнів та чинників формування. Існує безліч підходів до визначення рівня та якості 
життя, серед яких найбільш поширеним є вузький та широкий підхід до трактовки рівня життя, ототожнення та розмежування понять 
«рівень життя» та «якість життя». 

Тривалий час рівень життя розглядається як рівень задоволення особистих потреб і матеріального забезпечення. Як визначає Л. 
Удотова, рівень життя характеризується рівнем споживання матеріальних і нематеріальних благ, послуг та визначається економічним 
розвитком, розмірами та розподілом доходів у суспільстві [1, с.240]. Поступово в дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів і 
соціологів для характеристики рівня життя стали залучати соціальні параметри, такі як освіта, стан здоров'я, побут тощо. Відбулося 
змістовне розширення категорії «рівень життя». Як відзначає В. Жеребін, при аналізі рівня життя набір економічних показників став 
доповнюватися показниками соціального та соціально-демографічного характеру. Приблизно півтора-два десятиліття тому набір 
показників рівня життя досяг такого виду, що його лише умовно можна було називати набором показників рівня життя, тому постало 
питання про необхідність застосування у статистичних розрахунках і оцінках поняття та індикаторів якості життя [2]. 

Як відзначають В. Онікієнко та Л. Ємельяненко, вже в 60-х рр. стала очевидною певна обмеженість використання категорії «рівень 
життя», оскільки реальність переконливо доводила, що економічне зростання та досягнення високого рівня споживання не рятують 
суспільство та держави від глибоких соціальних потрясінь. Зміна механізму всього соціально-економічного розвитку у виникаючих 
суспільствах з високим рівнем споживання стала основною причиною появи й широкого розповсюдження терміна «якість життя» [3, с. 25-
26]. 

Якість життя – це складна філософо-соціо-економічна категорія, що характеризує весь комплекс цінностей, інтересів та потреб 
людини, який визначає сенс її існування та ступінь задоволеності людиною всіма аспектами життєдіяльності у відповідності до 
сформованих цінностей, інтересів і потреб. 

Якість життя змістовно є більш широкою категорією порівняно з рівнем життя, окрім задоволення матеріальних потреб вона 
включає: реалізацію прав і свобод людини, правові гарантії усіх аспектів життєдіяльності; можливості соціального, інтелектуального і 
духовного розвитку; можливості самореалізації потенціалу людини в економічній і соціальній сферах діяльності; можливості здорового і 
тривалого життя; рівень комфортності соціально-побутових умов життя; стан навколишнього середовища; рівень соціальної безпеки та 
захищеності людини; стан соціальної інтеграції суспільства (згуртованості), взаємної довіри та підтримки як між окремими членами 
суспільства, так і між населенням та владою. 

Так, показник якості життя формується під впливом значно більшого кола чинників, серед яких, окрім економічних, важливе 
значення мають політичні, правові, адміністративно-управлінські, соціально-ментальні,  природно-екологічні чинники. 

В системі координат розвитку якості життя населення можна виокремити такі ступені: низька якість життя, коли не 
задовольняється абсолютна більшість інтересів і потреб людини і відбувається деградація суспільства; задовільна якість життя, при якій 
задовольняються базові інтереси і потреби та забезпечується відтворення існуючого рівня і укладу життя; висока якість життя, яка 
забезпечує умови людського розвитку і суспільного прогресу. 

В сучасних умовах теорія рівня та якості життя має розвиватися на основі нової парадигми економічного розвитку, а саме – 
концепції сталого розвитку. Під сталим розвитком розуміється такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб у природних 
ресурсах теперішніх поколінь не повинно ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти в них свої потреби, коли будуть 
узгоджені екологічні, економічні та соціальні складові розвитку, коли техногенне навантаження не буде перевищувати можливостей 
навколишнього природного середовища до самовідновлення, а суспільство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів над іншими. 

Як визначають фахівці зі сталого розвитку наріжним каменем у визначенні сталого розвитку є задоволення потреб людини. При 
цьому мається на увазі не лише потреби нинішнього покоління, але й усіх наступних поколінь, що має забезпечити необмеженість у часі 
існування людської цивілізації.  

                                           
© Антонюк В.П., Кузнецова Д.В., 2012 
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Сталий розвиток - це процес змін, в якому експлуатація ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку та 
інституційні зміни, що погоджені один з одним, та зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і 
прагнень. Мається на увазі, перш за все, забезпечення неубутної у часі - від покоління до покоління - якості життя людей і природного 
капіталу [4, с.134]. 

Слід відзначити, що Конференція ООН по сталому розвитку РІО+20 (20-22 червня 2012 р.) підтвердила важливість забезпечення 
свободи, миру і безпеки, дотримання усіх прав людини, у тому числі права на розвиток та права на гідний рівень життя, до якого входить 
право на харчування, принципи верховенства закону, гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і демонстрації сукупної 
прихильності щодо побудови орієнтованого на розвиток справедливого та демократичного суспільства [5]. 

В таких умовах має мінятися само розуміння рівня та якості життя, а також соціальна політика його забезпечення. Задоволення 
потреб людини, яке визначає рівень життя не може бути необмеженим і нераціональним. Якість життя також має змістити акцент із 
матеріального благополуччя людства на його духовний розвиток та благополуччя всієї еко-соціо-економічної системи Землі.  

Отже, рівень та якість життя є не лише метою, але й умовою сталого розвитку. В сучасних умовах ставиться завдання досягнення 
гідного рівня життя та високої його якості. Їх формування має відповідати принципам сталого розвитку. Тому важливим є відмова від 
несталих у користь сталих структур споживання і виробництва, охорона і раціональне використання бази природних ресурсів економічного 
і соціального розвитку, що являє собою головні завдання та найважливіші передумови сталого розвитку. 

Під гідним рівнем життя більшістю дослідниками розуміється такий рівень добробуту, який забезпечує споживання необхідних 
соціально-економічних благ, включаючи харчування, одяг, житло, медичний догляд, соціальне забезпечення, послуги освіти, культури, 
достатніх для підтримки здоров'я і забезпечення можливостей людського розвитку та повноцінної життєдіяльності. Виходячи із принципів 
сталого розвитку, таке визначення необхідно доповнити. Гідним може вважатися такий рівень життя, який на оптимальному рівні 
задовольняє потреби населення, не завдаючи при цьому руйнівної шкоди екосистемі (у вигляді надмірного і нераціонального використання 
природних ресурсів – землі, води тощо; у вигляді нагромадження побутових відходів). Тому на Конференції ООН зі сталого розвитку 
наголошували на необхідності переходу до раціональних моделей споживання і виробництва. Підкреслюється, що для переходу до сталого 
розвитку в масштабі всього світу необхідно докорінним чином змінити моделі споживання і виробництва, що склалися у країнах [5, с.53]. 

Вітчизняні науковці також підкреслюють принципову необхідність зміни моделі споживання. Для збереження 
самовідтворювального потенціалу екосистеми Землі людському суспільству необхідно або призупинити зростання населення планети, або 
навчитися так якісно трансформувати виробничий процес (заодно, й потреби населення), щоб питоме екологічне навантаження (в 
розрахунку на одного мешканця), яке впливає на природу планети, скорочувалось хоча б з тією швидкістю (краще – ще швидше), з якою 
зростає кількість населення Землі [4, c.91].   

Раціоналізація споживання можлива різними шляхами, які необхідно більш детально дослідити, що буде здійснено у подальшій 
розробці. Один із них, це відмова від надмірностей в споживанні, які не лише приводять до неефективного використання обмежених 
ресурсів, але й не сприяють поліпшенню здоров'я. Проте це не означає заклику до аскетизму та бідності.  

При малозабезпеченості, бідності та злиденності населення має змогу здійснювати поточне споживання, задоволення 
найнеобхідніших потреб, воно практично не має змоги задовольнити культурні, соціальні потреби, робити будь-які заощадження для 
поліпшення умов життя. Тому тут не може йти мова про гідний рівень життя. Він досягається, лише при умові достатнього задоволення 
усіх розумних потреб людини та забезпечення його розвитку.  

Висока якість життя пов’язана із задоволенням сформованих потреб та інтересів людини як складного біо-соціо-економічного 
явища, в тому числі і потреби збереження екосистеми. Природа людини являє собою інтеграцію таких її сутностей, які безпосередньо 
пов'язані з принципами сталого розвитку: 

біологічної, оскільки тіло людини є живим організмом, яке функціонує у відповідності до біологічних законів, воно є невід'ємним 
структурним елементом природного середовища планети Земля. Тому збереження екосистеми є необмінною умовою виживання людини 
біологічної; 

 соціальної, як невід'ємної частини людської спільноти. В процесі соціалізації, спілкування з іншими людьми, формується сутність 
людської істоти, завдяки чого вона виокремилася із тваринного світу. Сталий розвиток спрямований на збереження різноманіття людських 
культур та збагачення людини соціальної; 

духовної, оскільки людська особа має зв'язок з вищою сутністю (Природою, Творцем, Богом), духовні відносини з іншими людьми 
та володіє певною ментальністю. В становленні людини духовної особливо важливою є роль природи. Адже вона формує критерії краси, 
надає імпульсу до творчості, заряджає оптимізмом, вчить мудрості, формує моральні устої. Таким чином, повноцінна особистість може 
сформуватися тільки при умові повноцінного інформаційного контакту з природою. Без цього відбувається духовне зубожіння людини [4, 
c.74]; 

економічної, яка проявляється у тому, що людина є: носієм робочої сили і в цій якості виступає чинником виробництва; споживачем 
виготовлених товарів і послуг; суб’єктом економічних відносин (власності, розподільчих, трудових). Сталий розвиток вимагає, щоб людина 
як суб’єкт виробництва і споживання не наносила непоправної шкоди природі, в процесі своєї життєдіяльності зменшувала техногенне 
навантаження на навколишнє середовище. 

Сталий розвиток створює якісно нові умови для забезпечення високої якості життя населення (рис.). Основними складовими 
елементами сталого розвитку є екологічна, соціальна та економічна складові. Системне узгодження економічної, соціальної та екологічної 
складових є актуальним і складним завданням. Вони мають розвиватися на нових засадах інноваційності, модернізації інституційних та 
духовно-етичних принципів.  

Так, зменшення споживання природних ресурсів та їх відновлення можливе лише на основі техніко-технологічних інновацій. 
Взаємний зв’язок соціальної та екологічної складових приводить до необхідності збереження рівних прав сьогоднішніх і майбутніх 
поколінь на використання природних ресурсів. Взаємодія соціальної та економічної складових вимагає досягнення справедливості при 
розподілі матеріальних благ між людьми та надання цілеспрямованої допомоги бідним прошаркам суспільства. Взаємозв’язок 
природоохоронної та економічної складових потребує вартісної оцінки техногенних впливів на довкілля. Соціальна складова орієнтована 
на людський розвиток, на збереження стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення кількості конфліктів у суспільстві. 
Важливим є формування соціальної відповідальності перед майбутніми поколіннями. 

Сталий розвиток вимагає раціоналізації моделей споживання і виробництва, формування нових духовно-етичних засад розвитку 
суспільства, які впливають із розуміння абсолютної взаємозалежності біологічної, соціальної та економічної систем планети Земля.  

Забезпечення високого рівня та якості життя населення у відповідності до принципів сталого розвитку потребує модернізації 
соціальної політики держави. Вона має бути спрямована на забезпечення: 

підвищення рівня задоволення потреб населення на засадах оптимізації та раціоналізації споживання шляхом широкого 
запровадження інноваційних технологій; 

пріоритетного розвитку нематеріальних потреб населення (духовних, культурних, соціальних) та створення умов для їх 
забезпечення; 

тісної інтерпретації з екологічною політикою та забезпечення соціально відповідальної екологічної поведінки населення у сфері 
побуту, спрямовану на зменшення забруднення навколишнього середовища побутовими відходами. 
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Рис.1. Вплив складових сталого розвитку на якість життя 

Висновки. В Україні недостатньо глибоких і комплексних наукових робіт, присвячених аналізу та пошуку шляхів забезпечення 
гідного рівня і якості життя населення України в умовах переходу до принципів сталого розвитку. Поки що не сформовано достатньої маси 
наукових результатів, які би стали теоретичним підґрунтям розробки ефективної державної соціальної політики підвищення рівня і якості 
життя населення у відповідності до обраних стратегій побудови соціальної держави та сталого розвитку. 

Тому необхідно: 
активізувати наукові дослідження проблем рівня і якості життя шляхом державних і регіональних замовлень на розробку 

відповідної тематики досліджень; 
в рамках Національної академії наук розробити тематику досліджень рівня і якості життя у відповідності до актуальних завдань 

забезпечення сталого розвитку, побудови соціальної держави, наближення до європейських стандартів, підвищення 
конкурентоспроможності та інших стратегічних пріоритетів держави; 

здійснити розробку і запровадження моніторингу рівня і якості життя населення регіонів України; 
здійснити типологізацію регіонів за рівнем і якістю життя населення, визначити пріоритетні напрямки регіональної соціальної 

політики, спрямованої на підвищення рівня життя за кожним типом регіонів; 
забезпечити розробку критеріїв (еталонів) гідного рівня і високої якості життя у відповідності  до принципів сталого розвитку; 
забезпечити розробку та реалізацію державної стратегії підвищення рівня і якості життя населення України, спрямовану на 

вирівнювання умов його забезпечення у регіонах України та наближення до стандартів розвинених країн; 
забезпечити розробку та реалізацію регіональних програм підвищення рівня життя населення з опорою на принципи 

збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку; 
забезпечити неухильне виконання законів України, норми яких пов'язані із забезпеченням рівня та якості життя, а також експертизу 

законів на відповідність їх принципам сталого розвитку. 
 

РЕЗЮМЕ 
В статті розмежовано поняття рівень та якість життя населення, визначено специфіку їх формування в умовах сталого розвитку. 
Обґрунтовано, що соціальна політика має бути спрямована не лише на підвищення рівня задоволення потреб, але й на раціоналізацію 
споживання та формування духовно-етичних засад розвитку суспільства. 
Ключові слова: добробут, рівень життя, якість життя, соціальна політика, сталий розвиток. 
РЕЗЮМЕ 
В статье разграничены понятия уровень и качество жизни населения, определена специфика их формирования в условиях устойчивого 
развития. Обосновано, что социальная политика должна быть направлена не только на повышение уровня удовлетворения потребностей, но 
и на рационализацию потребления и формирования духовно-нравственных основ развития общества. 
Ключевые слова: благосостояние, уровень жизни, качество жизни, социальная политика, устойчивое развитие. 
SUMMARY 
The article deals with definition of the concept of level and quality of life, defined by the specificity of their formation in the context of sustainable 
development. At the same time, article proves that social policy should be aimed not only by increasing needs, but also to rationalize consumption and 
formation of spiritual and moral foundations of society. 
Keywords: welfare, standard of living, quality of life, social policy, sustainable development. 
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ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ МЕТОДОМ «360 ГРАДУСІВ» ЯК СКЛАДОВА МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Ахновська І.О., доцент кафедри економіки підприємства Донецького національного університету    

 
На вітчизняних підприємствах сьогодні робітників здебільшого оцінюють за безпосередніми результатами — продуктивністю 

праці та складністю виконуваної роботи, в основному враховуючи також їх кваліфікаційний рівень і, подекуди, дисциплінованість та 
ініціативність, покладаючись при цьому на часто суб’єктивні судження керівників. Попри значні досягнення науковців щодо розробок з 
оцінювання персоналу, питання удосконалення системи оцінювання працівників часто залишається поза увагою.  

Процесу оцінювання персоналу присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: О. Варламової [1], І. Зимньої 
[2], А. Зленко [3], Н. Мазур [4], Є. Стрельчука [5], П. Уорда [6], Ю. Фуколової  [7]  та ін. Проте оцінювання персоналу методом «360 
градусів» сьогодні залишається темою малодослідженою. Актуальність проблеми, її теоретичне і практичне значення обумовили вибір 
теми дослідження, його мету і зміст.  

Метою статті є  дослідження особливостей та переваг оцінки персоналу методом «360 градусів».  
У загальному вигляді оцінка персоналу є процесом зіставлення якісних характеристик персоналу (його компетенцій) з вимогами 

посади або робочого місця. Так, оцінка персоналу – це процес визначення ефективності виконання співробітниками організації своїх 
посадових обов'язків і реалізації організаційних цілей. До того ж, саме оцінка персоналу виступає засобом, що дозволяє визначити 
реальний кадровий склад в аспекті його сильних і слабких сторін, перспектив подальшого розвитку, ступінь відповідності цілей 
працівників цілям підприємства. Вона є основою для ухвалення кадрових рішень і виявлення причин успіхів і провалів кадрової політики і 
діяльності підприємства в цілому.  

Оцінка персоналу розглядається як елемент управління і як система атестації кадрів, що вживається в організації в тій або іншій 
модифікації. Система оцінки персоналу - це результат, що очікується від менеджера з персоналу відразу після освоєння фірмою завдань 
кадрового діловодства і підбору. У цій статті мова піде не про «атестацію», а про внутрішню корпоративну систему оцінки.  

Оцінка є інструментом трьох користувачів: керівництва компанії, менеджера з людських ресурсів (HR) і кожного співробітника. І 
якщо хоча б один з трьох користувачів не бачить в цьому потреби або не розуміє, яку користь йому приносить цей інструмент, це означає, 
що він даремний для всіх. Наприклад, якщо інструмент не потрібний співробітникові, які б цінні висновки не робилися за підсумками 
оцінки, відношення до них буде формальним. Якщо інструмент не потрібний керівництву, оцінку буде неможливо впровадити. Якщо він не 
потрібний менеджеру з персоналу, оцінка, як система, не існуватиме взагалі. Тому роботу слід починати з виявлення потреби кожного з 
трьох користувачів.  

Для керівництва компанії буде важливою мета існування процедури оцінки, як вона працює на стратегію, за рахунок чого 
підвищуватиме ефективність співробітників. Для менеджера з людських ресурсів буде важливий результат процедури - як її підсумки 
допоможуть в управлінні персоналом, як вплинуть на клімат в організації, її корпоративну культуру. Для співробітників буде важливим 
вплив оцінки на їх роботу і життя в організації.  

Цілями оцінки персоналу можуть бути: регулярне підведення підсумків (кварталу, року); розвиток співробітника; ухвалення 
рішення про перегляд заробітної плати або про розмір премії; зміна корпоративної культури; балансування взаємних очікувань 
(Psychological Contract) співробітника і працедавця.  
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Рис.1. Технології управління персоналом, % (методи, що застосовуються у компанії) 

Принципами оцінки персоналу є: 
Простота. Процедура повинна бути максимально простою з мінімальним набором критеріїв оцінки, зрозумілою шкалою, 

найкоротшим шляхом узгодження оцінок.  

                                           
© Ахновська І.О., 2012 
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Включеність майбутніх користувачів в розробку. У групі, що займається розробкою процедури, повинні брати участь керівники, 
які проводитимуть оцінку, і співробітники, для яких проводитимуть оцінку. Вони повинні зробити оцінку максимально зручною.  

Гнучкість. Це принцип роботи менеджера з персоналу. Потреби організації змінюються, і процедура повинна змінюватися разом з 
ними.  

При всій різноманітності оціночних методів і форм необхідно використовувати ті, отримані результати за якими будуть 
найповніше відображати реальну ситуацію і на їх основі можна прийняти ефективні кадрові рішення. Одним з таких методів є метод «360 
градусів», який може використовуватися як самостійний або ж доповнювати інші. 

За результатами опитування [8] персоналу підприємств України, Росії, Білорусії та Казахстану складено рейтинг HR-технологій 
(рис.1).  

 
Як бачимо, в 32,1 % компаній, що було опитано, використовується метод «360 градусів». За цим методом працівник оцінюється 

широким колом оцінюючих: керівником, колегами, підлеглими. До оцінки може бути залучений і сам робітник, який оцінюється;  в цьому 
випадку його самооцінка прирівнюється до оцінки експертів. Порівняння методів оцінки за компетенціями наведене в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняння методів оцінки за компетенціями 

Параметри Центр оцінки 360 градусів 
Експерти Професійні психологи Рядові співробітники 
Ціль Виявити потенціал Зняти зріз ефективності роботи на даній посаді 
Обмеження 
методу 

Складно визначити поведінку в галузі роботи зі 
співробітниками  

Потенціал для вищої посади вимірюється непрямим 
шляхом 

 
Основні проблеми, пов'язані з використанням методу оцінки «360 градусів», підрозділяються на сім категорій:  

- вплив на бізнес;  
- проблеми, пов'язані з використанням результатів і вживанням заходів;  
- проблеми, пов'язані із співробітниками;  
- проблеми, пов'язані з керівниками;  
- проблеми, що стосуються самого процесу проведення опитування;  
- проблеми, пов'язані з анонімністю;  
- проблеми, пов'язані з адмініструванням проекту.  

Оцінка може не підвищити продуктивність. Більшість організацій не мають в своєму розпорядженні причинно-наслідкової бази, 
яка б дійсно доводила той факт, що оцінка «360 градусів» підвищує продуктивність, впливає на співробітників, зменшує скарги або 
збільшує ефективність керівників. Компанії навіть не мають наочного підтвердження кореляції між високими балами за оцінкою «360 
градусів» і збільшенням продуктивності. «М'які» цілі стримують успіх і вплив на бізнес. Майже у всіх випадках процес «360 градусів» має 
«м'які» цілі і такі, що мають відношення до впливу на бізнес. Наприклад, мета для вимірювання задоволеності співробітників своїм 
керівництвом або компанією не є тією ж самою метою, за якої використовуються результати дослідження для безпосереднього підвищення 
продуктивності праці. «М'які» цілі можуть включати лише збір і презентацію даних, підвищення задоволеності співробітників, виявлення 
проблем в управлінні персоналом, розвиток лідерів і допомогу керівництву в розумінні проблем співробітників. Цілі, пов'язані з впливом на 
бізнес, можуть включати підвищення продуктивності праці, доходів і якості, скорочення витрат на робочу силу, розвиток інновацій, 
вдосконалення системи обслуговування клієнтів.  

Оцінка надає «інформацію про минуле». Процес оцінки займає декілька місяців, а дослідження, як правило, проводиться тільки раз 
на рік. За той значний період, що потрібний для оцінювання, отримана інформація може втратити точність. А в умовах стрімких змін 
середовища минуле не може бути кращою моделлю для вивчення.  

Прямі комунікації можуть бути краще. Дослідження показали, що прямі комунікації без сторонньої допомоги найкращим чином 
впливають на розвиток ефективних лідерів. Нові технології, подібні до внутрішніх соціальних мереж в цьому сенсі, містять в собі 
величезний потенціал. Оцінка «360 градусів» може змінити ситуацію на кращу тільки в «хворих» організаціях, тому що добре керовані 
компанії отримують досконаліший, швидший і дешевший зворотній зв'язок, використовуючи інші підходи.  

Оцінка може обмежити інші форми комунікації. Надмірне захоплення оцінкою «360 градусів» може призвести до того, що 
керівники почнуть відмовлятися від цінніших механізмів комунікації. Залежність від цього методу може призвести до небажання з боку 
менеджерів з персоналу що-небудь «виправляти» або покращувати в інших комунікативних підходах. Оцінка також може випадково 
вплинути на поведінку керівників: вони перестануть всесторонньо підходити до питань управління.  

Високі бали за оцінкою «360 градусів» - це «побічні продукти», а не причина. Коли співробітники є продуктивними, добре 
винагородженими, визнаними, добре керованими, і виробляють якісний продукт, все це може стати тими виробничими чинниками, які 
кінець кінцем впливають на збільшення показників в оцінці «360 градусів». Навіть якщо кореляція між показниками і продуктивністю 
існує, вона не свідчить про те, що високі бали призведуть до збільшення продуктивності, швидше навпаки.  

Зовнішні чинники можуть впливати на показники оцінки «360 градусів». Як свідчить досвід рівня задоволеності співробітників, 
багато чинників, що не стосуються робочого місця, також впливають на результати: рівень безробіття, іпотечна криза, сімейна криза й ін. 
Навіть якщо ці чинники повністю знаходяться поза контролем керівника, вони є лише декількома з багатьох чинників, які можуть 
безпосередньо впливати на оцінку результатів діяльності. Крім того, показники можуть бути спотворені будь-якими недавніми подіями і 
таким чином недостатньо точно відображати ефективність роботи керівника протягом всього періоду.  

Високі показники не зупинять плинність кадрів. Навіть якщо співробітники дають своєму керівникові низьку оцінку, вони все одно 
залишаються працювати в компанії тому, що вона їм подобається або є якісь зовнішні причини.  

Співробітники можуть виконувати свою роботу дуже добре, не випробовуючи симпатії до начальника. Є багато переконливих 
доказів зі світу спорту й розваг, що люди можуть добре що-небудь робити, навіть якщо їм не подобається керівник і його відношення до 
співробітників. Професіоналізм, гідність, зарплата, гарантія зайнятості - це тільки деякі з багатьох чинників, які примушують навіть 
незадоволених працівників залишитися в організації.  

Оцінка «360 градусів» - це тактичний, а не стратегічний метод. Більшість працівників не розуміють стратегію компанії, так що їх 
думка може бути зведеною до тактичного рівня і не давати реального уявлення про стратегічні питання.  

Деякі оцінки «360 градусів» охоплюють так багато чинників (задоволеність, продуктивність, настрій, довіра, моральний стан, 
щастя, вигорання, цілеспрямованість, і навіть участь), що результати протирічать один одному. Крім того, результати по всій компанії 
можуть відрізнятися настільки сильно, що не дивлячись на хороший загальний середній бал, все одно в компанії залишиться багато 
серйозних проблем.  

Бали всіх співробітників об'єднуються. Опитувальник «360 градусів» використовується всіма співробітниками однаково і думки 
усереднюються. І навіть якщо необхідно знати, наприклад, як високоефективні співробітники (тобто кращі виконавці, новатори, люди, що 
змінюють ситуацію, ініціатори) відносяться до своєї компанії, анонімність процесу це зробити не дозволяє. В результаті, оцінки від 
незадоволених співробітників з низькою продуктивністю підраховуються так само, як і показники від високопродуктивних працівників. 
Якщо керівник має невелику команду і обмежені можливості, то кількість співробітників може виявитися недостатньою для статистично 
значущого результату.  
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Результати не передбачають конкретних заходів. Опитування є однобоким в тому сенсі, що питає про проблеми, а не про їхнє 
вирішення. Лідери методом проб і помилок або просто за допомогою припущень повинні визначити, які саме чинники змінюються і як їх 
можна змінити в цілях підвищення продуктивності праці. Також можливо, що відношення і поведінка співробітника не може легко 
змінюватися за допомогою засобів і методів управління, що існують в компанії.  

Визначити найбільш ефективні заходи важко. З досліджень Хоторна відоме, що одна тільки увага, інтерес до працівників може 
підвищити їх задоволеність і продуктивність праці. І, оскільки «Хоторнський ефект» існує, то він може вплинути на те, які заходи 
застосовуються для поліпшення низьких показників оцінки «360 градусів», тому що сам факт вживання заходів і звернення уваги на 
співробітників вже збільшить бали оцінки. Очевидно, що якщо «все працює», для керівників проекту найскладнішим стане виявлення 
заходів з найбезпосереднішою, істотнішою дією і з найменшими витратами.  

Заходи з підвищення результатів опитування можуть зайняти дуже багато часу. І, нажаль, якщо існує багаторічний інтервал між 
зміною відношення до співробітників і досягненням поліпшень в результатах оцінки, навіть найсучасніший статистичний процес ніколи не 
зможе обґрунтувати причинно-наслідковий зв'язок.  

Анонімність означає труднощі в плануванні дій. Через те, що результати є анонімними, немає можливості «націлити» зусилля на 
ключові фігури, високопродуктивних виконавців, бізнес-одиниці з низькими оцінками. Замість точкових зусиль єдиним виходом будуть 
корпоративні «неприцільні» дії.  

Співробітники можуть навмисне спотворювати результати опиту. Вони можуть навмисно висловлювати думку інакше, щоб 
допомогти керівникові, який їм подобається, або ж, навпаки, нашкодити, якщо керівник їм не подобається. Це змусить керівників докласти 
зусилля на те, щоб більше подобатися своїм підлеглим, а не підвищувати ефективність.  

Різних співробітників і різні покоління влаштовують різні речі. Більшість оптимізаційних заходів заснована на принципі, що одні і 
ті ж самі  чинники впливають на зниження балів в оцінці «360 градусів», і кращу дію має рівна позитивна дія на кожного співробітника. 
Проте відношення до роботи і очікування щодо стилів управління сильно відрізняються серед співробітників.  

Але метод «360 градусів» має свої переваги (табл. 2). 
Таблиця 2 

Переваги та недоліки методу «360 градусів» 
переваги недоліки 

Відкриття шляхів розвитку ключових компетенцій у робітника, як у професійній, так і в 
управлінській галузі 

Багато питань на одного експерта 

Розкриття існуючих можливостей для підвищення ефективності у виконанні завдань Частину індикаторів не всі експерти 
можуть оцінити 

Відбір робітників у кадровий резерв компанії Суб’єктивний підхід 
Складання програми розвитку кадрового резерву компанії, що спирається на реальні 
потреби в розвитку 

Формальний підхід 

Оцінка рівня відповідності новим потребам посади чи компанії в цілому, при зниженні 
рівнів управління і чисельності співробітників компанії 

Займає багато часу 

Розвиток корпоративної культури й коректування стилю управління в компанії Боязнь «репресій» з боку 
начальства 

Покращення взаємовідносин у відділі й підвищення ефективності роботи команди в 
цілому 

Психологічний опір робітників 

 
Модель «360 градусів» здатна надати інформацію, що дозволяє визначити цінність кожного робітника для підприємства в цілому і 

для конкретного структурного підрозділу; за рейтингом характеристик і навичок виділити як ефективно працюючих робітників, так і тих, 
які потребують допомоги; виявити потреби адресного навчання та оцінити його результати; встановити, наскільки легко іншим робітникам 
працювати з даним індивідом, як впливає його поведінка на роботу колег. Дозволяє вона і самому працівникові зрозуміти, як інші люди 
сприймають його особисті та професійні характеристики, стиль поведінки та взаємодії. Результати такого оцінювання мають широкі 
можливості у вирішенні багатьох завдань управління персоналом. Зокрема, вони можуть бути прирівняні до результатів роботи 
кваліфікаційної комісії і стати основою для висновків про присвоєння (підвищення чи зниження) розряду робітника і, відповідно, 
заробітної плати, формування соціального пакета, перегляду виконуваної роботи, перерозподілу виконуваних завдань, переведення на іншу 
роботу, звільнення. В будь-якому випадку, завершальним етапом має бути обов’язкова бесіда з працівником, доведення до нього 
результатів, визначення подальших перспектив. 

Висновки. Коли метод вперше застосовується на підприємстві, краще відразу не робити оргвисновків і не запроваджувати заходів 
карального характеру, а дати можливість для самовдосконалення. Вважається, що таке оцінювання доцільно проводити не частіше, ніж раз 
в півроку, так як людині необхідно подумати і попрацювати над своїми недоліками. Водночас, така методика буде ефективною лише в тому 
випадку, коли застосовуватиметься щорічно і її результати будуть враховані при розробці системи мотивації персоналу. Періодичність 
оцінювання дає можливість прослідкувати динаміку розвитку потенціалу робітника. І насамкінець варто наголосити, що метод «кругового 
оцінювання» є дієвим лише на підприємствах з демократичною корпоративною культурою, а в інших випадках він не забезпечить 
очікуваної достовірності або навіть може спровокувати небажані конфлікти в колективі. 

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена аналізу сучасних технологій оцінювання персоналу на основі метода компетенцій. У статті розкриваються особливості 
оцінки персоналу методом «360 градусів». Визначено групи оцінювачів, переваги та недоліки оцінки персоналу даним методом. 
Ключові слова: оцінка, персонал, метод «360 градусів», компетенції. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена анализу современных технологий оценивания персонала на основе метода компетенций. В статье раскрываются 
особенности оценки персонала методом «360 градусов». Определены группы оценщиков, преимущества и недостатки оценки персонала 
данным методом. 
Ключевые слова: оценка, персонал, метод 360 градусов, компетенции. 
SUMMARY 
The article is devoted to analysis of modern technologies of personnel evaluation based on competence approach. In the article the features of 
estimation of personnel open up by a method 360 degrees. The groups of appraisers, merits and demerits are determined by this method.   
Keywords: estimation, personnel, 360-degree feedback, competence. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ – СКЛАДОВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЛЮДСЬКОГО 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Бабенко А.Г., доктор економічних наук, професор  Дніпропетровська державна фінансова академія    

 
Постановка проблеми. В будь – якому суспільстві важливою складовою політики держави є охорона здоров’я людей, турбота про 

їх матеріальний добробут та соціальний захист. Саме ці напрями є важливими чинниками охорони здоров’я всіх членів суспільства, а також 
всебічного людського розвитку. Останнім часом з боку держави здійснюються практичні заходи щодо підвищення розміру прожиткового 
мінімуму громадян, заробітної плати, надання незахищеним верствам населення субсидій на оплату житлово – комунальних послуг. 
Проведена робота щодо реформування в країні пенсійної системи.  

Вище згадані питання (напрями) потребують економічного та наукового обґрунтування, подальшого їх вдосконалення з метою 
покращення всієї системи соціального захисту та охорони здоров’я населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціального захисту населення досліджуються багатьма вченими. Вагомий 
внесок в їх обґрунтування та мають наукові здобутки вчені О.Амоша [6], Н. Лук’янченко [5], Н. Балтачеєва [1], Т. Кір’ян [7], М. Шаповал 
[11], А. Баранова [3] та багато інших дослідників. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз основних напрямів соціального захисту населення як складових 
здоров’я і людського розвитку, а також виявлення тут основних тенденцій та соціально економічних явищ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На всіх етапах розвитку суспільства держава повинна проявляти турботу про охорону 
здоров’я своїх співвітчизників. Саме з цією метою створюється відповідна матеріально – технічна база галузі охорони здоров’я та 
соціальної допомоги, а також використовується наявна чисельність медичного персоналу – лікарів усіх спеціальностей та обслуговуючого 
персоналу. 

Якщо зупинитись на мережі закладів охорони здоров’я України (табл. 1), то перш за все слід відмітити таке: в 2010 році в 
порівнянні з 1990 роком спостерігається зменшення кількості лікарняних закладів на 1 тисячу. За цей же час кількість лікарських 
амбулаторно – поліклінічних закладів зросла на 2 тисячі. В лікарнях відбулось скорочення кількості лікарняних ліжок – в 2010 році їх було 
на 271 тисячу менше, ніж в 1990 році. 

Населення України в даний час обслуговують 225 тисяч лікарів різних спеціальностей, що на 5 тисяч лікарів менше, ніж в 1995 
році. Отже в галузі охорони здоров’я відбуваються окремі кількісні зміни. 

Незважаючи на прийняті останнім часом заходи по реформуванню галузі, ряд проблем тут залишаються не вирішеними. Зокрема, в 
поліклінічних закладах черги до лікарів, не запроваджуються новітні технології обслуговування населення, а ряд послуг надаються за 
відповідну плату. 

В той же час рівень медицинського обслуговування (його якість та своєчасне надання населенню) разом з іншими матеріальними та 
соціальними чинниками впливають на формування тривалості життя людей та інші показники. Середня очікувана тривалість життя людей в 
Україні за 2009 – 2010 роки складала 69,07 років, з них чоловіків – 63,65 років, жінок – 74,46 років. Ці показники тривалості життя людей в 
Україні є нижчими, ніж в Японії, а також в ряді європейських країн. 

Таблиця 1 
Мережа та кадри закладів охорони здоров’я України 

2010 
Показники 1990 1995 2000 2005 

усього +/- до 1990 в % до 1990 
Чисельність лікарів усіх 
спеціальностей, тис. осіб 

227 230 226 224 225 -2 99,1 

Чисельність середнього 
медичного персоналу, тис. 
осіб 

607 595 541 496 467 -140 76,9 

Кількість лікарняних 
закладів, тис.  

3,9 3,9 3,3 2,9 2,8 -1,0 71,8 

У них лікарняних ліжок, тис.  700 639 466 445 429 -271 61,3 
Кількість лікарських 
амбулаторно – поліклінічних 
закладів, тис.  

7 7 7 8 9 +2 128,6 

В масштабах України спостерігається зростання темпів витрат на охорону здоров’я. В більшості випадків їх темпи росту були дещо 
вищими в порівнянні з темпами росту валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Із наведених цифрових даних (табл. 2) видно, що ріст валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2011 році в порівнянні з 2006 
роком складає 2,4 рази, а витрати на охорону здоров’я зросли в 2,6 рази. 

Таблиця 2 
Обсяги та темпи росту ВВП та затрати на охорону здоров’я в Україні 

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
      

544153 720731 948056 913345 1082569 1316600 
Валовий внутрішній продукт 
(ВВП), млн.. грн. 
 в % до 2006р. 100,0 132,4 174,2 167,8 198,9 241,9 

      
17722 22542 29209 34573 42181 45738 

Витрати на охорону здоров’я: 
 млн.. грн.. 
 в % до 2006р.  100,0 127,2 164,8 195,1 238,0 258,1 

                                           
© Бабенко А.Г., 2012 
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Вагоме значення має такий показник як частка витрат на охорону здоров’я в структурі ВВП, який коливався за останні 6 років від 
3,08% (2008р.) до 3,9% (2010р.). Зростання в країні як абсолютного значення витрат на охорону здоров’я, а також збільшення їх питомої 
ваги в структурі ВВП будуть позитивно впливати на покращення здоров’я людей. Це досить важливе, стратегічне завдання держави на 
сучасному етапі. 

Охорона здоров’я людей залежить від обсягів доходів населення, за рахунок заробітної плати, а також інших джерел надходження 
грошових ресурсів. Рівень заробітної плати в окремих галузях економіки та видах діяльності в нашій країні коливається в значних межах 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Порівняння середньомісячної заробітної плати в окремих галузях та видах діяльності в Україні (грн.) 

2011р. 

Галузі та види діяльності 2005р. 
усього 

у % до середнього 
по Україні 

у % 
до зарплати в 
промисловості 

Усього по Україні 806 2633 100,0 84,4 
Сільське господарство 415 1800 68,4 57,7 
Промисловість 967 3120 118,5 100,0 
Будівництво 894 2251 85,5 72,1 
Торгівля 713 2339 88,8 75,0 
Транспорт та зв'язок 1057 3138 119,2 100,6 
Фінансова діяльність 1533 5340 202,8 171,2 
Державне управління 1087 3053 116,0 97,8 
Освіта  641 2081 79,0 66,7 
Охорона здоров’я та соціальна допомога 517 1778 67,5 57,0 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг 

620 2380 90,4 76,3 

В 2011 році в порівнянні з 2005 роком середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла в 3,3 рази і досягла 2633 грн. 
Згаданий ріст доходів населення не означає, що в стільки ж разів зросла і реальна заробітна плата. Як відомо, ціни на товари і послуги, 
продукти харчування за цей період не стояли на одному рівні, а зростали. Слід відмітити, що серед наведених 10 основних галузей та видів 
діяльності галузь охорони здоров’я та соціальної допомоги займає останнє (десяте) місце, де рівень середньомісячної заробітної плати 
складає лише 1778 грн. або 67,5% до середнього показника в Україні. 

Майже в такому стані знаходиться рівень заробітної плати в сільському господарстві та в освітянській галузі. 
Одним із додаткових джерел надходження доходів до сімейного бюджету, а значить і покращення добробуту людей, є надання 

державою субсидій. В 2010 році 1766,8 тис. сімей країни одержали субсидії на оплату житлово – комунальних послуг на загальну суму 
237442 тис. грн. Крім цього, 327,8 тис. сімей одержали субсидії на придбання скрапленого газу та побутового палива на суму 137401 тис. 
грн. 

Особливу увагу щодо охорони здоров’я заслуговують такі соціальні та демографічні групи населення: діти у віці до 6 років, діти у 
віці від 6 до 18 років, а також особи, що втратили працездатність. Для цієї категорії населення із бюджетних коштів державою встановлено 
місячний прожитковий мінімум. Його розмір коливається в залежності від соціальної (демографічної) групи населення (табл. 4). 

Із наведених даних видно, що в 2012 році в порівнянні з 2010 роком, місячний прожитковий мінімум підвищився в середньому по 
всіх соціальних (демографічних) групах у першому кварталі на 192 грн., у другому на - 198 грн., у третьому на – 301 грн. і в четвертому 
кварталі на 199 грн. 

Таблиця 4 
Розмір місячного прожиткового мініму на одну особу в Україні (грн.) 

Соціальні та демографічні групи населення 

Дата Діти у віці 6 
років 

Діти у віці від 6 
до 18 років 

Прцездат-ні 
особи 

Особи, що 
втратили 

працездат-ність 

Всі соціальні групи 
населення (в 
середньому) 

2010 рік 
на 1 січня 755 901 869 695 825 
на 1 квітня 767 917 884 706 839 
на 1 липня 771 921 888 709 743 
на 1 жовтня 787 941 907 723 861 

2012 рік 
на 01.01 893 1112 1073 822 1017 
на 01.04 911 1134 1094 838 1037 
на 01.07 917 1144 1102 844 1044 
на 01.10 930 1161 1118 856 1060 

Відхилення 2012р. до 2010р. (+) 
на 01.01 138 211 204 127 192 
на 01.04 144 217 210 132 198 
на 01.07 146 223 214 135 301 
на 01.10 143 220 211 133 199 

 
В Україні спостерігається тенденція зростання державних витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. За 

попередніми даними на вказані цілі в 2012 році буде виділено близько 80780 млн. грн. або ж 25% до загальних видатків. 
Політика держави направлена на вирішення проблем суттєвого підвищення соціальних стандартів та гарантій для всіх верств 

населення на ліквідацію бідності людей, покращення їх добробуту. 
Одним із напрямів забезпечення соціального захисту населення є підвищення пенсій. На початок 2010 року більшість пенсіонерів 

країни (72,25%) одержали пенсію в розмірі до 1000 грн. в місяць. 
В цей же час лише 15,96% одержували пенсію від 1001 до 1500 грн. У решти пенсіонерів (більше як 1,5 млн. осіб або 11,79% від 

загальної кількості) розмір пенсії перевищував 1500 грн. в місяць (табл. 5). 
Із наведених даних можна зробити висновок про значну соціальну нерівність, що існує між різними верствами населення України. 

Це можна підтвердити також і тим, що середній розмір пенсій здійснюється Пенсійним фондом за різними нормативно – правовими актами 
(Законами, Положеннями тощо), яких в даний час налічується 17. А кожен із цих актів регламентує свій розмір пенсії. 
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Зокрема, у 2010 році мінімальний розмір пенсії (648 грн.) одержували пенсіонери згідно Закону України «Про пенсійне 
забезпечення». Державні службовці одержали пенсію в середньому розмірі 2958 грн. згідно Закону України «Про державну службу». 

В той же час в галузі науки і освіти, де сконцентровано основний склад вчених та науковців, середній місячний розмір пенсії 
складає лише 2378 грн. згідно Закону України «Про наукову і науково технічну діяльність». 

Пенсіонери, яким призначено пенсію по Закону України «Про статус народного депутата України» одержували  в 2010 році у 
середньому розмірі 15622 грн.,що приблизно в 24 рази більше від середнього розміру пенсій, призначених Законом України «Про пенсійне 
забезпечення». Із всього викладеного випливає необхідність реформування всієї пенсійної системи, яка перш за все буде в якійсь мірі 
вирівнювати соціальні і матеріальні умови всіх груп населення. 

Таблиця 5 
Розподіл пенсіонерів, які одержують пенсії в органах Пенсійного фонду, за розмірами місячних пенсій на 01.01.2010 року 

Розмір призначеної пенсії 

Всього, грн. 
у % до прожитково-

го мінімуму 

Кількість пенсіонерів, які 
одержують пенсію, осіб 

У % до загальної кількості  
пенсіонерів 

до 500 грн. включно не вище 87 149236 1,14 
від 501 грн. до 600 грн. 87-105 69829 0,53 
від 601 грн. до 700 грн. 105-122 3494878 26,66 
від 701 грн. до 800 грн. 122-140 3553387 27,10 
від 801 грн. до 900 грн. 140-157 1307836 9,98 
від 901 грн. до 1000 грн. 157-175 896112 6,84 
від 1001 грн. до 1100 грн. 175-192 662360 5,05 
від 1101 грн. до 1200 грн. 192-209 517689 3,95 
від 1201 грн. до 1300 грн. 209-227 372047 2,84 
від 1301 грн. до 1400 грн. 227-244 307187 2,34 
від 1401 грн. до 1500 грн. 244-262 233880 1,78 

понад 1500 грн понад 262 1545973 11,79 
 
Мінімальний розмір пенсії повинен бути переглянутий в сторону його підвищення на новій законодавчій базі, що буде також 

залежати від бюджетних можливостей держави. 
Слід також відмітити, що нині діюча солідарна пенсійна система має певні недоліки і не відповідає сучасним вимогам. Ця система 

забезпечує в країні виплати приблизно в межах 40 відсотків від середньої заробітної плати. А тому в країні повинні бути використані всі 
резерви щодо надходження грошових коштів до Пенсійного фонду. Слід погодитись з теоретичними положеннями А. Ткаченко [9] в тому, 
що до основних заходів з мобілізації надходження коштів слід відносити, зокрема, наступні: перерозподіл навантаження зі сплати 
пенсійного збору від роботодавця до працівника (причому, працівник має сплачувати не менше чверті його загального розміру); 
розширення участі населення у пенсійному страхуванні шляхом реструктуризації зайнятості та мотивації активності населення; 
удосконалення порядку призначення та індексації пенсій; законодавче регулювання гарантованої мінімальної пенсійної виплати; 
визначення пріоритетів розвитку пенсійної системи тощо. 

Процесу наповнення Пенсійного фонду будуть сприяти також подовження працездатного віку; скорочення чисельності безробіття; 
практичне здійснення детінізації економіки. 

Отже система пенсійного забезпечення повинна докорінно вдосконалитись, а її основні напрями повинні включати: 
реформовану державну систему соціального забезпечення; 
обов’язкове персоніфіковане накопичення коштів кожного громадянина; 
добровільне накопичення заощаджень населення. 
Національна пенсійна система повинна складатись як з державного, так і недержавного забезпечення. Все це буде сприяти 

покращенню всієї системи соціальних виплат населенню. 
Крім розглянутих вище соціальних чинників на позитивний розвиток людей (включаючи їх тривалість життя) впливає і має 

надзвичайно велике значення система здорового і активного способу життя (ЗАСЖ). Раціональне поєднання чотирьох складових ЗАСЖ 
(біг; фізичні вправи; загартування холодною водою; раціональне харчування) – запорука високої працездатності та життєвого тонусу 
людини (рис.1). 

Оздоровчий біг – це фізична вправа, більш інтенсивна в порівнянні з ходьбою. Під час виконання цієї вправи з’являються додаткові 
навантаження на мускули та серцево – судинну систему. 

Відомий фізіолог, професор К. Косицький писав, що нашого далекого предка годували ноги. Він (предок) безжалісно заставляв 
працювати мускули, щоб здобувати свій хліб насущний.   

 
Рис. 1  Складові здорового та активного способу життя (ЗАСЖ) 

 
Професор В. Горіневський вважав рух одним із самих ефективних засобів боротьби зі старістю. Він вказував, що фізкультурний 

активний відпочинок є прекрасний засіб відновлення організму, боротьби зі стомленням та старістю.  
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Відомі нам люди, довгожителі Л. Толстой, І. Павлов, Бернард Шоу, А. Амосов займались активним способом життя. Як 
засвідчують окремі літературні джерела, бігуни (треновані люди) мають частоту пульсу приблизно на 20% менше, ніж нетреновані. Це 
означає, що серцеві м’язи бігуна працюють більш економічно. 

В таблиці 6 наведені досить важливі показники фізичного стану людини в залежності від ступеня тренованості. Таким чином, 
тренована людина (марафонець) здатна забезпечити зростання швидкості рухів та сили в 1,5 рази, хвилинного обсягу крові – в 2,5 рази, 
поглинання кисню – в 1,7 рази. Ємкість легенів у спортсменів приблизно в 2 рази більша в порівнянні з нетренованими людьми. Таким 
чином, якість здоров’я та інші показники людини залежать від рівня фізичного тренування людини. 

Наведені показники фізичного стану людини по другому варіанту можливо досягти при систематичних тренуваннях впродовж 10-
12 місяців. А що стосується показників по третьому варіанту, то їх можливо досягти при умови тривалості тренувань близько 2-3 років. 

Крім оздоровчого бігу слід систематично виконувати будь - який комплекс фізичних вправ. Останні виконуються щоденно 
тривалістю 20-30 хвилин. 

Таблиця 6 
Показники людини в залежності від ступеню фізичної підготовки (в % до І варіанту) 

І варінт ІІ варіант ІІІ варіант 
Показники 

нетренована людина 
середнього ступеня 
тренованості людина 

добре тренована людина 
(марафонці) 

Частота пульсу 100 90 80 
Підвищення швидкості руху 100 120 150 

Підвищення сили 100 125 150 
Збільшення хвилинного обсягу крові 100 200 250 
Збільшення обсягу поглинання кисню  100 130 170 

Ємкість легенів  100 165 200 
 

Досить ефективним методом оздоровлення людини є загартування холодною водою («моржування»). Досвід засвідчує, що 
«моржування» в комплексі з іншими факторами (швидка ходьба або біг; фізичні вправи) є досить потужними профілактичним засобом 
проти простудних захворювань. Із досвіду тренованих людей можливо зробити такий висновок: раціональна система класичного 
загартування в комплексі з біговим навантаженням, фізичними вправами дає можливість створити надійний щит від багатьох захворювань 
людини. 

Для успішного загартовування необхідно дотримуватись основних принципів: 
подолання психологічного бар’єру по загартуванню холодною (льодяною) водою; 
систематичність проведення загартування; 
комплексний характер загартування; 
дотримання поступовості загартування людського організму; 
врахування індивідуальних особливостей людського організму; 
дотримання норм, що відносяться до фізіологічної системи терморегуляції. 
Велике значення для здоров’я людини має також і раціональне харчування. Треба забезпечити збалансоване харчування, що 

означає оптимальне співвідношення продуктових і біологічно активних компонентів. Мова про оптимальні пропорції основних елементів – 
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. 

Збалансоване харчування передбачає також раціональне співвідношення амінокислот, білків, жирів і жирних кислот, крохмалу і 
вуглеводів. 

Правильний режим харчування є важливою складовою раціонального харчування, що включає такі елементи: 
кратність харчування; 
час прийому їжі протягом доби; 
розподіл добового раціону. 
Наукою і практикою доказано, що порушення правильного режиму харчування є причиною різних захворювань людей. 
Добовий раціон (по калорійності) рекомендується розподіляти таким чином (у відсотках): 
сніданок - 30; 
обід - 36; 
вечеря – 30; 
харчування перед сном – 4. 
Виконання рекомендацій раціонального харчування людини сприятиме разом з іншими чинниками здоровому і активному способу 

життя. 
Висновки. Держава повинна проявляти турботу про охорону здоров’я  своїх співвітчизників. За період аналізу в Україні на 2 

тисячі збільшилась кількість лікарських амбулаторно – поліклінічних закладів. В той же час зменшилась кількість лікарняних закладів, а 
також лікарняних ліжок. Рівень медичного обслуговування разом з іншими матеріальними та соціальними чинниками впливають на 
формування тривалості життя. Частка витрат на охорону здоров’я в структурі ВВП складала в 2010 році 3,9%. 

Охорона здоров’я людей залежить від обсягів доходів населення за рахунок заробітної плати та інших джерел надходження 
грошових ресурсів. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Україні складає 2633 грн. Серед десяти основних галузей та 
видів діяльності в галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги середньомісячна заробітна плата в 2011 році була найнижчою – 1778 грн. 

Одним із додаткових джерел надходження доходів до сімейного бюджету є надання державою субсидій, які надаються у 
відповідності з чинним законодавством. Окремим соціальним (демографічним) групам населення щомісячно виплачується прожитковий 
мінімум, розмір якого в 2012 році збільшився. 

Забезпечення соціального захисту окремих верств населення здійснюється також на основі підвищення розмірів пенсій. Проте існує 
соціальна нерівність, адже значна частина населення одержує пенсії в розмірі до 1200 грн. в місяць. Пенсії встановлюються Пенсійним 
фондом за різними нормативно – правовими актами, яких в даний час налічується 17. 

Крім матеріальних та соціальних чинників на позитивний розвиток людей впливає і має велике значення система здорового і 
активного способу життя. Досвід засвідчує, що добре фізично треновані люди забезпечують зростання швидкості рухів та сили в 1,5 рази, 
хвилинного обсягу крові – 2.5 рази, поглинання кисню – в 1.7 рази.Ємкість легенів у тренованих людей (спортсменів) в 2 рази більша в 
порівнянні з нетренованими. 

 
РЕЗЮМЕ 
Аналізується мережа закладів охорони здоров’я, стан заробітної плати в окремих галузях, прожиткового мінімуму та пенсійного 
забезпечення громадян. 
Ключові слова: охорона здоров�я, соціальний захист, система здорового і активного способу життя 
РЕЗЮМЕ 
Анализируется сеть заведений здравоохранения, состояние заработной платы в отдельных отраслях, прожиточного минимума и 
пенсионного обеспечения граждан. 
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Позитивні демократичні зміни в європейському суспільстві, економічне зростання призвели до посилення процесів гуманізації і 
підвищення ролі загальнолюдських цінностей у суспільстві. Створення систем соціального страхування, їх подальший розвиток і 
перетворення на системи соціального забезпечення, а потім виникнення практично універсальної системи соціального захисту є однією з 
характеристик соціального розвитку XX ст. Цей процес став можливим завдяки бурхливому економічному зростанню, зміцненню 
демократичних основ суспільства за принципами солідарності й розвитку ефективних державних інститутів. 

Аналіз публікацій і досягнень останніх років показав, що дослідженню проблем соціального захисту приділяють увагу такі учені, 
як О. Амоша, А. Бабенко, Н. Борецька,  М. Волгін, Г. Еспінг-Андерсен, Т. Заславська, А. Колот, С. Корецька, В. Куценко, Е. Лібанова, В. 
Новіков, О. Новікова, У. Садова, Дж. Стігліц, Р. Тітмус, Є. Холостова та інші.  

Ставлячись з повагою до безперечних досягнень вітчизняної та зарубіжної економічної думки варто зазначити, що сучасний етап 
соціально-економічного розвитку України потребує корегування і подальшого поглиблення розроблених ними теоретико-методологічних і 
концептуальних положень щодо системи соціального захисту населення з урахуванням особливостей сьогодення, що і визначило мету 
даної статті. 

Термін «соціальний захист» (social security) був уперше використаний у США, де була прийнята державна соціальна програма 
допомоги малозабезпеченим верствам населення в рамках політики «нового курсу» Ф. Рузвельта в 1935 р. Потім цей термін був 
запозичений МОП і став основою практично всіх її конвенцій і рекомендацій з питань соціальної політики. Система соціального захисту 
стала універсальним механізмом захисту всіх груп населення за рахунок гарантії забезпечення державою мінімальних стандартів соціальної 
допомоги. 

Теорія соціального захисту вперше була розроблена англійським ученим і державним діячем У. Беверіджем у 1942 р. Вона 
будувалася на трьох принципах [1]: 

1. Система соціального захисту має розглядатися як одна з частин загальної політики забезпечення соціального прогресу. Метою 
нової політики держави має стати ліквідація основних проблем у суспільстві: нужденність, хвороби, безграмотність, убогість, вимушене 
неробство. 

2. Система соціального захисту має будуватися на основі кооперації між державою та індивідом, при якій держава забезпечує лише 
мінімальні соціальні стандарти. Передбачалося поєднання соціального страхування і соціального забезпечення. Соціальне страхування 
формувалося на основі внесків застрахованих, соціальне забезпечення – за рахунок податкових відрахувань. 

3. Основою системи соціального захисту є соціальне страхування. Поняття «соціальне страхування» в проекті У. Беверіджа 
припускало його обов’язковість для всіх, а також об’єднання і зрівнювання всіх соціальних ризиків. Система будувалася на принципах 
одноманітності, універсальності й загальності. Проголошувався принцип «рівні допомоги за рівні внески». Цей принцип у соціальній 
політиці розглядався як прогресивний, звернений до людини. 

У 1952 р. МОП опублікувала Конвенцію № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення», де було обґрунтовано 
концепцію соціального захисту, який є загальною базовою соціальною підтримкою всіх громадян незалежно від внесків або тривалості їх 
трудового стажу, хоча ці чинники продовжують виконувати помітну роль при визначенні величини окремих допомог. Основні положення 
цієї конвенції існують і сьогодні. У ній було виділено дев’ять напрямів: медичне обслуговування; допомога з хвороби; допомога з 
безробіття; пенсії через старість; пенсії з виробничого травматизму; допомога у зв’язку з народженням дитини; сімейні допомоги; допомога 
з інвалідності; допомоги з нагоди втрати годувальника [2]. 

У даний час виділяється три підходи до аналізу поняття «соціальний захист» і його складових [3, с. 117]: 
політекономічний – припускає дослідження сутності відносин, що входять у дане поняття, їх взаємозв’язки, виділення принципів, 

видів і організаційно-правових форм соціального захисту; 

                                           
© Балтачеєва Н.А., 2012 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 19

методологічний – передбачає розгляд соціального захисту як способу забезпечення соціальних прав і гарантій суспільства, 
регулювання соціальних відносин. Він розглядає соціальні послуги як з позиції суспільного блага, так і з точки зору товару. Відповідно до 
першої концепції соціальний захист сприймається як необхідне явище для всього суспільства, хоча видатки з соціального обслуговування 
перекладаються на забезпечену частину суспільства. Згідно з другою концепцією соціальні послуги можна купувати і продавати на ринку; 

інституційний – припускає дослідження соціальних відносин з точки зору суспільного інституту, в рамках якого об’єкти можуть 
відстоювати власні інтереси.  

Відповідно до підходу МОП система соціального захисту – комбінація різних інститутів соціального страхування і соціальної 
допомоги. 

Фахівці Міжнародного бюро праці у своїй діяльності використовують два підходи до визначення предмета і змісту поняття 
«соціальний захист»: 

1. Широкий підхід, що охоплює практично всю сферу життєдіяльності людини в процесі праці. 
2. Вузький підхід, що включає соціальне страхування і соціальну допомогу. 
Вивчення теоретичних поглядів сучасних учених на визначення сутності та змісту соціального захисту дозволяє виділити деякі 

його особливості. 
Так, І. Чернін вважає, що «соціальний захист як цінність і як система є характеристикою взаємопов’язаних законодавчих, 

економічних і соціальних умов, за яких дотримуються основні права людини і соціальних груп, і відображає ступінь їх опори на інститути 
держави» [4, c. 113].  

О. Новікова визначає соціальний захист як «комплекс заходів щодо виявлення причин, які викликають соціальний ризик, оцінки і 
реалізації можливостей впливу на ці причини на різних етапах їх виникнення і розвитку, а також щодо забезпечення соціальних гарантій на 
рівні припустимого ризику для даних економічних умов суспільного розвитку» [5, с. 15]. 

Колектив авторів під керівництвом А. Кібанова характеризує соціальний захист як найважливішу сферу життєдіяльності 
суспільства і «систему заходів, здійснюваних державою, об’єднаннями підприємців і працівників, громадськими організаціями і рухами з 
метою гарантування певного рівня і якості життя населення, дотримання відповідних прав і привілеїв громадян, страхування від ризику 
опинитися в скрутному матеріальному становищі, соціальну допомогу тим, хто особливо потребує підтримки» [6, с. 337-338]. 

М. Білик вважає, що до теперішнього часу в Україні не існує чіткого і налагодженого механізму соціального захисту населення 
взагалі та найманих працівників зокрема від негативних наслідків проведення структурної перебудови економіки, упровадження нових 
форм організації внутрішнього ринку, підвищення цін, інфляції, масового безробіття, соціальних негараздів тощо [7, с. 25].  

На думку В. Капильцової, створення системи соціального захисту потребує, перш за все, вживання профілактичних заходів щодо 
попередження негативних наслідків, які виникають у результаті функціонування різних форм власності, зміни організаційних структур 
управління економікою, скорочення і зміни способів державного втручання в господарську діяльність підприємств в умовах переходу до 
ринку [8, c. 179]. 

Більш повне визначення соціального захисту можна знайти у Н. Борецької: «соціальний захист – система соціальних та 
економічних прав та гарантій, що закріплюються законодавчо державою і реалізуються її соціальною політикою на основі механізмів 
забезпечення життєвого рівня, достатнього для відтворення і розвитку особистості на всіх етапах життєдіяльності людини» [9, с. 22]. У 
даному визначенні простежується взаємозв’язок системи соціального захисту населення з соціальною політикою. 

Для забезпечення соціального захисту держава в законодавчому порядку встановлює основні соціальні гарантії, механізм їх 
реалізації і функції надання соціальної підтримки [10, c. 502].  

До складу соціального захисту стосовно соціальних гарантій і механізму їх реалізації слід включати і право людини на якісні блага 
і послуги, а не розглядати це тільки як одну з умов підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Отже, в систему 
соціального захисту має включатися і правове забезпечення, і механізм реалізації прав людини. Таким чином, формування сучасної 
системи соціального захисту має випливати з орієнтації на людину як багатогранну особистість, а також передбачати розробку концепції 
мінімальної соціальної безпеки [3, с. 116].  
Виходячи з цього визначено основні елементи системи соціального захисту (рис. 1). 

Виходячи з цього визначено основні елементи системи соціального захисту (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні елементи системи соціального захисту 
Слід розмежовувати соціальний захист непрацездатного населення, представлений системою заходів щодо формування і реалізації 

соціально-економічних і правових гарантій, які забезпечують рівень життя громадян виходячи з економічних можливостей держави, і 
соціальний захист працездатних – систему соціально-економічних, правових методів і засобів, що забезпечують умови і можливості 
реалізації інтересів працівників за рахунок трудового внеску, економічної самостійності, підприємницьких здібностей і пом’якшують дію 
чинників соціального ризику [5, с. 17]. 

Ефективна система соціального захисту має включати дві складові частини: державну систему соціального захисту і недержавну 
систему соціального захисту, функціонування якої забезпечується діяльністю різних суспільних утворень, бізнесу, індивідуумів, які 
здійснюють свою діяльність при вирішенні різних соціальних проблем як на комерційній, так і на некомерційній основі. Кожна з цих 
підсистем має певну самостійність, автономію, проте ефективність системи соціального захисту в цілому визначається якістю правового 
забезпечення кожної з підсистем, здійснюваного державою. 
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Державний соціальний захист передбачає діяльність держави щодо регулювання сукупності відносин, сутнісних зв’язків та 
інтересів усіх сторін, які беруть участь у різних сферах, що виникають у процесі життєдіяльності людини, забезпечують створення і 
надання умов у мінімально необхідному обсязі для фізіологічного відтворення людини. 

Таким чином, соціальний захист – це сукупність соціально-економічних відносин, сутнісних зв’язків та інтересів усіх сторін, які 
беруть участь у різних сферах, що виникають у процесі життєдіяльності людини і забезпечують умови, необхідні для його відтворення, яка 
включає комплекс соціальних гарантій, законодавчо закріплених прав і забезпечуючих підсистем, а також функціонує з метою створення 
економічної, виробничої, соціальної та екологічної безпеки життєдіяльності людини. 

Ефективний соціальний захист має забезпечувати кожному члену суспільства гарантії певного рівня життя, мінімально необхідного 
для розвитку і використання його здібностей (трудових, підприємницьких, особистісних) і забезпечуваного йому при втраті (відсутності) 
тих або інших здібностей (люди похилого віку, хворі, інваліди, діти тощо). 

При такому підході до визначення сутності соціального захисту його складовими стають гарантії: 
1) роботи для працездатних (захист від безробіття); 
2) нормального рівня життя на основі доходу від трудової діяльності або допомоги (включаючи споживання основних благ, 

перш за все, продуктів харчування); 
3) забезпечення допомогами вже і ще непрацездатних, інвалідів та інших соціально вразливих груп населення; 
4) мінімального рівнодоступного забезпечення житлом, послугами культури й охорони здоров’я, можливостями відпочинку і 

здобуття освіти, необхідної для формування сучасної кваліфікованої робочої сили. 
У даний час система соціального захисту реалізується у двох основних формах: соціального страхування і соціальної допомоги. 

Відмінності між ними визначаються регулюючою роллю держави, джерелами фінансування, спрямованістю (табл. 1).  
Таблиця 1 

Співвідношення соціального страхування і соціальної допомоги 
Соціальне страхування Соціальна допомога 

Страховий характер Компенсаційний характер 
Якісна статистична база, яка дозволяє здійснювати облік і 
аналіз закономірностей конкретного виду ризику 

База даних нужденних 

Цільове призначення – профілактика і зниження ризику Цільове призначення – підтримка найбільш вразливих верств суспільства 

Розповсюджується, перш за все, на економічно активне, 
зайняте населення 

Розповсюджується на тих, хто потрапив у скрутну життєву ситуацію 

Механізм регулювання відносин основних суб’єктів 
(роботодавців, працівників і держави) у соціально-трудовій 
сфері 

Має характер опікування, допомоги 

Застраховані – це учасники відтворювального процесу Соціально ущемлені, ті, хто живе в бідності. У більшості – це особи, які 
ніколи не належали до економічно активного населення або зайняті в 
«тіньовій економіці», оскільки не будучи охопленими соціальним 
страхуванням, вони не мають будь-яких офіційних джерел первинного 
доходу. Деяка частина тих, хто живе на виплати із соціального 
страхування, а також беруть участь у суспільному виробництві в тому 
випадку, якщо величина їх доходів не дозволяє їм існувати відповідно до 
загальноприйнятих мінімальних стандартів 

Самоврядування страхової організації Пряме державне управління (повністю або в основному) 
Самодопомога учасників Людина одержує допомогу за рахунок суспільних коштів (фактично за 

рахунок усіх платників податків) 
Фінансовими джерелами виплат і послуг є спеціалізовані 
фонди, які формуються за безпосередньої участі самих 
застрахованих 

Фінансування переважно з бюджетних коштів різного рівня 
 

Ґрунтується на записах про внески без урахування 
нужденності 

За результатами обстеження добробуту і орієнтується на його відносне 
підвищення 

 
Соціальне страхування безпосередньо пов’язане з трудовою діяльністю і являє собою гарантовану державою систему забезпечення 

громадян при втраті заробітку на випадок безробіття, хвороби, старості та інших соціальних або професійних ризиків. Соціальне 
страхування охоплює економічно активне, зайняте населення і забезпечується в основному за рахунок його доходів і обмежених дотацій із 
державного бюджету. Соціальна допомога розповсюджується переважно на підтримку найбільш уразливих верств населення: дітей, людей 
похилого віку, інвалідів. Соціальна допомога має компенсаційний характер і фінансується за рахунок бюджетів різного рівня і 
благодійності. 

Система соціального страхування найбільш повно розвивається в системі ринкових відносин, воно одночасно служить засобом 
підвищення ефективності реалізації системи соціального захисту. На частку існуючих видів соціального страхування в розвинених країнах 
припадає, як правило, 60-70% всіх видатків на цілі соціального захисту і 15-25% ВВП. 

Соціальне страхування як державний інститут виникло в Німеччині. Здійснення «соціальної реформи» розпочав О. Бісмарк. За його 
вказівкою і за безпосередньою участю був розроблений ряд законів про соціальне страхування робітників. 

Законодавство О. Бісмарка отримало назву «соціальна держава». Згодом система соціального страхування оформилася як 
самостійний суспільний інститут і розповсюдилася практично на всі країни світу, ставши найважливішим елементом соціальної політики 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Час виникнення соціального страхування в деяких країнах Західної Європи, рік [11] 

Країни 
Страхування 
від безробіття 

Страхування 
від нещасних 
випадків 

Страхування через 
захворювання 

Пенсія через 
старість 

Дитяча 
допомога 

Великобританія 1911 1906 1911 1908 1945 
Німеччина 1911 1884 1883 1889 1943 
Швеція 1920 1916 1891 1913 1947 

 
Сучасна державна система соціального страхування в європейських країнах розповсюджується на все населення або деякі його 

категорії (загальна система соціального забезпечення, пенсійна система для державних службовців тощо) (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Види допомог і послуг із соціального страхування у країнах ЄС 
Види страхування Види допомог і послуг 

1 2 
Пенсійне страхування 
Обов’язкове пенсійне страхування робочих. 
Обов’язкове пенсійне страхування службовців. 
Пенсійне забезпечення урядовців 

Пенсії через старість. 
Пенсії при настанні професійної непридатності або нездатності 
мати трудовий дохід. 
Пенсії родичам померлого 

Обов’язкове медичне страхування всіх найманих працівників, 
студентів, пенсіонерів, безробітних 

Часткова оплата витрат на лікування, на медичні препарати, 
протези тощо.  

Виплата коштів по лікарняному 
Обов’язкове страхування з безробіття всіх найманих 
працівників 

Допомога з безробіття. 
Допомога при неповній зайнятості.  
Оплата внесків медичного і пенсійного страхування 

Обов’язкове страхування від нещасного випадку всіх 
найманих працівників, школярів, студентів, дітей у дитсадках, 
надомників, безробітних 

 

Оплата відновлення працездатності (лікування за 
межами обов’язкового страхування). 

Пенсії (повні або часткові) на випадок зниження 
працездатності. 

Пенсії родичам померлого. 
Допомога на поховання 

Допомога сім’ям із дітьми Щомісячна допомога на кожну дитину.  
Допомога у зв’язку з народженням дитини 

Соціальна допомога особам, які: 
а) не в змозі забезпечити своє існування за допомогою 

власних трудових доходів, майна тощо і не претендують на 
інші соціальні послуги; 

б) не в змозі забезпечити своє існування в особливих 
життєвих ситуаціях 

 
Допомога на підтримку життя (поточна грошова 

допомога, допомога на великі покупки тощо). 
 
Допомога в особливих життєвих ситуаціях (утримання в 

будинках престарілих, інвалідів тощо) 
 
У середині XIX ст. в Україні також стали з’являтися страхові організації. Цьому сприяв, як і в Європі, розвиток фабричного 

виробництва і становлення капіталістичних відносин. Перші страхові закони в Україні, яка була складовою частиною Російської імперії, 
з’явилися на початку ХХ ст. як захисна реакція урядових структур на вимогу робітників створити гарантовані правила соціальної 
захищеності на виробництві. Роком народження державного соціального страхування вважається 1903 р. Революційні події 1905 р. сприяли 
виникненню обов’язкового соціального страхування, яке було введене в 1912 р., а до 1917 р. воно стало невід’ємною частиною соціальної 
політики. 

Протягом 1912-1931 рр. було прийнято на державному рівні ряд законів і положень про соціальне страхування і соціальне 
забезпечення працюючих; створено так звані лікарняні каси (пізніше їх стали називати страховими касами), які надавали робітникам 
допомогу у випадку захворювання та при нещасному випадку [12].  

Переломним моментом в історії соціального страхування стала передача його в управління профспілкам у 1933 р., їм було передано 
усі кошти соціального страхування, а також санаторії, будинки відпочинку та ряд інших установ. 

Для моделі соціального страхування в умовах планової економіки була характерна її схожість із соціальним забезпеченням. Такий 
підхід мав як свої переваги (держава реалізовувала всі функції соціального захисту і забезпечувала стабільність), так і недоліки 
(утриманський підхід, відсутність особистої відповідальності людини навіть за власне майбутнє). 

В умовах ринкової економіки соціальне страхування ґрунтується на інших підходах [3, с. 222]:  
1. Держава встановлює лише «правила гри» і затверджує за допомогою нормативних актів взаємовідносини між соціальними 

суб’єктами (роботодавці, наймані працівники, державні структури).  
2. Фінансування здійснюється в основному за рахунок внесків роботодавців (у складі собівартості) і працівників (утримання з 

оплати праці). 
3. Розмір страхових послуг визначається розмірами внесків (право на отримання страхових послуг мають тільки ті, хто здійснює 

внески). 
4. Страхові внески накопичуються у страхових фондах і використовуються відповідно до цільового призначення при настанні 

страхових випадків. 
5. Обмежене втручання держави в діяльність самокерованих фондів соціального страхування (контроль за дотриманням порядку 

виплат). 
Демократичні перетворення в незалежному українському суспільстві потребували відповідних змін і в правових відносинах. У 

березні 1991 р. профспілки за участю представників Мінпраці, Мінфіну, Нацбанку України створили принципово нову структуру – Фонд 
соціального страхування України, головною метою якого ставилось забезпечення фінансової самостійності та стабільності системи 
соціального страхування, використання накопиченого досвіду і не допущення руйнування механізму реалізації конституційного права 
громадян на соціальне страхування [12]. 

Створена в Україні на початку 90-х років XX ст. сукупність фондів соціального страхування включала три фонди Пенсійний фонд; 
Фонд соціального страхування; Фонд сприяння зайнятості населення. З 2001 р. замість Фонду соціального страхування і Фонду сприяння 
зайнятості населення формуються нові види фондів: Фонд соціального страхування від нещасних випадків; Фонд соціального страхування 
на випадок тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття [13, 
с. 256-258].  

Створена сьогодні система соціального страхування в цілому відповідає умовам ринкової економіки й охоплює основні ризики, що 
виникають у цій сфері, які чітко розмежовані між фондами. Тут переважає страхова відповідальність роботодавця, хоча пропорції 
розподілу цієї відповідальності дуже непропорційні: по Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 
90:10, а по Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 83:17. По Фонду соціального страхування від нещасних випадків уся 
страхова відповідальність покладена на роботодавців. І якщо стосовно даного Фонду це загалом досить логічно, оскільки саме 
роботодавець повинен відповідати за створення безпечних умов праці, то відносно двох попередніх фондів зазначені пропорції навряд чи 
обґрунтовані [13, c. 260]. 

Чинним законодавством України передбачено такі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: пенсійне; у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; на випадок безробіття; інші види. 

Еволюцію законодавчого забезпечення державного соціального страхування в Україні наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Етапи розвитку законодавчого забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні [14, с. 2] 

 
Крім того, законодавством України передбачено медичне страхування (яке сьогодні не має статусу загальнообов’язкового), а також 

з 2004 р. впроваджено недержавне пенсійне страхування, яке регулюється Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 
Узагальнюючи розвиток соціального страхування в Україні, можна надати таку характеристику його змісту (табл. 4). 

Таблиця 4 
Характеристика соціального страхування в Україні 

Основні характеристики Переваги Труднощі формування в Україні 

Компенсаційна функція на 
випадок втрати основного джерела 
існування при зниженні рівня 
соціальної безпеки (при настанні 
основних соціальних ризиків, 
таких як старість, інвалідність, 
втрата місця роботи тощо) 

Масштабність страхового 
поля і всебічна підтримка 
держави 

Відсутність ув’язки національної доктрини формування 
інститутів соціального страхування з державною соціальною 
політикою 

 

Автономність фінансових ресурсів 
від державного бюджету як основа 
збереження і цільового 
використання зібраних ресурсів на 
конкретні види соціальних ризиків 

Обов’язковий за законом 
характер забезпечує 
регулярний і масовий 
обсяг страхових 
надходжень, що знижує 
загальне фінансове 
навантаження 

Небажання держави реалізовувати принцип «самокерованості» 
страхових фондів, при якому основну роль покликані відігравати 
роботодавці та працівники. 

Небажання роботодавців здійснювати високі страхові 
відрахування до цільових позабюджетних фондів, у зв’язку з чим 
певна частина найманих працівників офіційно одержує заробітну 
плату на рівні мінімальної, або офіційно не оформлена 

Гарантійна функція як обов’язкове 
право для застрахованих на 
отримання страхових виплат при 
настанні страхових випадків 

Норми страхового захисту 
забезпечують 
профілактичні та 
реабілітаційні послуги 

Рівень розвитку інфраструктури управління, застосування 
неналежної і неповної інформаційної бази, нерозвиненість 
законодавчої бази (за окремими видами страхування тощо) 

Наближення соціального захисту 
безпосередньо до індивідуумів, їх 
сімей, трудових колективів 

Соціальний стабілізатор 
суспільства в результаті 
активної участі 
працівників і роботодавців 
в управлінні соціальним 
страхуванням  

Відсутність належної залежності рівня виплачуваних допомог від 
розмірів внесків. Не обґрунтовано розміри страхових внесків за 
кожним видом, не визначено принципи розподілу навантаження 
страхових платежів між роботодавцями, працівниками і 
державою. Страхові внески зберігають податковий характер за 
відсутності дієвого контролю за збором і витрачанням страхових 
коштів 

 
Таким чином, у результаті дослідження ролі соціального захисту населення обґрунтовано, що формування сучасної системи 

соціального захисту має виходити з орієнтації на людину як багатогранну особистість, а також передбачати розробку концепції мінімальної 
соціальної безпеки. 

Виходячи із зазначеного до основних елементів системи соціального захисту віднесено підсистему ефективної зайнятості 
населення, формування доходів населення, макроекономічного регулювання процесу диференціації доходів, оптимізації прожиткового 
мінімуму, захисту інтересів споживачів, соціальної підтримки безробітних, соціальної підтримки мігрантів. Доведено, що результативна 
система соціального захисту має включати дві складові частини: державну і недержавну системи соціального захисту. 

 
РЕЗЮМЕ 
Розкрито сучасну сутність системи соціального захисту населення, а також надано порівняльну характеристику її основних форм – 
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соціального страхування і соціальної допомоги. Розглянуто зарубіжний і вітчизняний досвід розвитку соціального страхування. 
Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхування, соціальна допомога, соціальне забезпечення. 
РЕЗЮМЕ 
Раскрыта современная сущность системы социальной защиты населения, а также дана сравнительная характеристика ее основных форм – 
социального страхования и социальной помощи. Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт развития социального страхования. 
Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, социальная помощь, социальное обеспечение. 
SUMMARY 
Modern essence of the social protection system of population is exposed, comparative description of its basic forms– social security and social help is 
certain. Foreign  and Ukrainian experience of social security development is considered. 
Keywords: social protection, social security, social help, public welfare. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Безгін К.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ДонНУ  
  

 
Актуальною й значимою проблемою сучасної української економіки є підвищення якості відтворювальних процесів промислових 

підприємств. Для її вирішення необхідно переглянути концептуальні основи вітчизняного менеджменту. Сучасна парадигма управління, а 
також високий динамізм змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, передбачає перехід від системно-диференційованої 
(функціональної) до системно-інтегрованої (процесної) структури управління. Основною метою впровадження й використання процесно-
орієнтованого підходу до управління є зниження вартості кінцевого результату і підвищення його споживчої цінності для максимального 
задоволення споживачів, що в умовах трансформаційного періоду української економіки стає системоутворюючим фактором 
конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Різні аспекти досліджень в сфері процесного й функціонального підходів до управління підприємством знайшли своє відображення 
в роботах вітчизняних і зарубіжних учених: Андрієнко В., Виноградової О., Друкера П., Єліферова В., Ладико І., Ліпунцова Ю., 
Каблашової І., Рєпіна В., Федюкіна В., Андерсена Б., Беккера Й., Давенпорта Т., Масаакі І., Нордсайка Ф., Робсона М., Ротера М., Шука Д., 
Хаммера М., Чампі Д., Харрінгтона Д., Шеєра А. Віддаючи належне науковій та практичній значимості праць вищезгаданих авторів, 
необхідно відзначити, що певне коло завдань, пов'язаних з науково-практичним обґрунтуванням необхідності впровадження й 
використання процесно-орієнтованого підходу до управління промисловими підприємствами, не досить сформовано і вимагає їх 
подальшого розвитку. 

Метою статті є порівняльний аналіз домінуючих підходів до управління підприємством для обґрунтування необхідності 
впровадження й використання найбільш відповідного сучасним вимогам до якості процесу створення споживчої цінності. 

В епоху постіндустріального суспільства в розвинених країнах більшою мірою визначальними стають інформатизація бізнесу й 
сегментація світового ринку, насичення (і перенасичення) суспільства матеріальними благами. Відбувається перехід від економіки 
серійного й масового виробництва до економіки, орієнтованої на споживача. Традиційна мета промислового підприємства – зробити 
якнайбільше продукції – нині замінюється більш складною: забезпечити задоволення бажань споживача за рахунок своєчасного 
виробництва й поставки необхідних товарів.  

На думку деяких дослідників [3; 9; 19] атрибутом сучасної управлінської діяльності є наступні недоліки: слабка керованість 
організаційних структур управління; стагнація й втрата здатності до розвитку промислових організацій; низький рівень адаптивності й 
гнучкості структур управління й організацій у цілому стосовно впливів зовнішнього середовища; високий рівень бюрократизації в 
організаціях. 

Більшість перерахованих проблем виникли не сьогодні, а сформувалися протягом багатьох років на базі підходів (Ф. Тейлора, 
Г. Форда, А. Файоля), які були покликані вирішувати проблеми управлінського характеру, притаманні специфіці розвитку економіки того 
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часу. Догматичне використання положень даних підходів без їхньої адаптації до сучасних реалій дозволяє принципам і нормам, що 
вичерпали себе, залишатися в активі управлінської діяльності багатьох промислових підприємств. В теорії управління [3; 14; 19], на даний 
момент існують чотири основні наукові підходи до управління підприємством: системний підхід (організація розглядається як цілісна 
кібернетична система); ситуаційний підхід (діяльність організації планується залежно від значимості й зміни ситуаційних факторів); 
функціонально-орієнтований підхід (виробництво, персонал, система управління, маркетинг розглядаються як окремі складові організації); 
процесно-орієнтований підхід (на перший план виноситься розробка процесу або алгоритму управління організацією). 

В управлінні вітчизняними підприємствами домінує функціонально-орієнтований підхід, який базується на ієрархічній 
організаційній структурі підприємства, де організація й управління діяльністю підприємства здійснюється за структурними елементами 
(бюро, відділами, цехами тощо), а взаємодія структурних елементів – через роботу посадових осіб (начальників відділів, виробництв, цехів 
і т.д.). Об'єднання співробітників, що виконують споріднені види робіт, у відділи має певні переваги [1]: співробітники одержали 
можливість спеціалізуватися у вибраній ними професії й, таким чином, здобути професійні навички найвищого рівня; внаслідок 
централізації різних функцій (наприклад, фінансування, роботи з персоналом, роботи з технічного обслуговування встаткування) витрати 
організації знизилися; робота стала більш безпечною, тому що кожний знає своє робоче місце, а також ту роботу, яку він повинен 
виконувати; спростилася процедура формування організаційної структури підприємства. 

В основі функціонально-орієнтованого підходу до управління підприємством лежить принцип розподілу й спеціалізації праці 
Адама Сміта [18], сформульований ще в XVIII столітті, що згодом був розвинений іншими вченими. Так, наприклад, Ф. Тейлор [20] 
запропонував розділити виробничий процес на спеціалізовані операції для підвищення ефективності праці робітників, А. Файоль [21] 
розглядав як об'єкт управління не стільки роботу робітників, скільки організацію в цілому, виділяючи при цьому специфічні функції 
управління, на основі яких повинна визначатися раціональна структура організації. Розвинув та довів до досконалості принцип 
функціонального управління М. Вебер у своїй теорії раціональної бюрократії [14]. 

Аналіз літературних джерел [1; 4; 13; 19] дозволяє визначити певні недоліки, що властиві функціонально-орієнтованому підходу: 
диференціація технологій виконання завдань на окремі, як правило, не пов'язані між собою фрагменти робіт, які орієнтовані на проміжний 
результат, що веде до відсутності відповідального за кінцевий результат і контролю над технологією в цілому; при оптимізації діяльності 
підприємства керівництво орієнтується на збільшення чисельності персоналу й ускладнення організаційної структури; функціональна 
ієрархія спотворює й сповільнює хід бізнес-процесу й призводить до невиправдано високих накладних витрат; руйнівна конкуренція між 
функціональними підрозділами заохочується більшою мірою, ніж боротьба із зовнішніми конкурентами; вузька спеціалізація окремих 
співробітників і підрозділів призводить до виникнення проблем на міжфункціональних стиках; відсутня зацікавленість персоналу в 
кінцевому результаті, оскільки плоди його діяльності відірвані від результатів роботи організації в цілому; головним споживачем 
результатів діяльності працівника є його керівництво, а не кінцевий споживач; надмірна прихильність до бюрократичних норм знижує 
ефективність обміну інформацією як усередині підприємства, так і з навколишнім середовищем; дискретна автоматизація діяльності 
окремих підрозділів і невдалі спроби впровадження інформаційних систем обумовлює неефективність інформаційної підтримки. 

Основною ідеєю функціонально-орієнтованого підходу до управління є розподіл праці й обмін матеріальними продуктами, що 
призводить до формування механістичного погляду на природу промислових підприємств (на подобі з технічними системами) в 
індустріальному суспільстві, і як наслідок, одержують поширення функціонально спеціалізовані організаційні структури. Насправді ж 
діяльність в організаціях не рухається вгору та вниз по ієрархії, а пронизує її наскрізь у вигляді бізнес-процесів [13]. 

Об'єктивні передумови кризи функціональної спеціалізації пов'язані також з еволюцією принципів діяльності організації у 
сучасних умовах – перехід від моделі «раціональної бюрократії» до моделі «організаційної діяльності, що базується на знаннях та 
інформації». Практика показує, що ефективна діяльність у бізнесі (тобто діяльність, що дає максимальний прибуток) не може 
здійснюватися за умови використання функціонально-орієнтованого підходу, при якому управління реалізується за допомогою наказів, 
розпоряджень і дозволів [5]. Одним з рішень даної проблеми є перехід до процесно-орієнтованого управління. 

Засновником процесно-орієнтованого підходу вважається французький учений і практик Анрі Файоль, який виділив шість 
основних функцій підприємства: технічна, комерційна, фінансова та управлінська діяльність, забезпечення безпеки, бухгалтерський облік 
[21]. Однак він розглядав їх як незалежні одна від іншої, а сучасний процесно-орієнтований підхід розглядає функції підприємства у 
взаємозв'язку [12]. 

Ідея структури підприємства, що орієнтована на процеси, яка з кінця 80-х років 20-го сторіччя викликала підвищену увагу завдяки 
таким ключовим концепціям, як реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Reengineering) або управління бізнес-процесами (Business 
Process Management), є далеко не новою. Ще на початку 30-х років Нордсайк Ф. відзначав необхідність переорієнтації структури 
підприємства на процеси: «Для розподілу завдань підприємства, у кожному разі, потрібно прагнути до чіткого розподілу процесів. Це є 
саме тим розподілом, що буде відповідати цілям маніпуляції процесного об'єкта й особливо ритму завдань» [29, с. 77]. Згодом він розвив 
цю ідею. В 1972 році: «Виробництво є, насправді, тривалим процесом, безперервною послідовністю робіт. Справжня структура процесу 
виробництва нагадує потік. У процесі виробництва постійно створюються й розподіляються нові продукти й послуги на основі однакових 
завдань або завдань, що мало змінюються. І як, виходячи з таких комплексних уявлень, можна інакше розділити завдання виробництва, як 
не відповідно до природного технічно-обумовленого розподілу процесів?» [30, с. 9]. 

Незважаючи на постійне обговорення процесно-орієнтованого підходу в науковій літературі, на практиці він не знаходив широкого 
застосування аж до 80-х років 20-го сторіччя, коли вийшли роботи Шеєра А. [25], Портера М. [31], Давенпорта Т. [27], a також Хаммера М. 
і Чампі Д. [23], які спричинили інтенсивне впровадження процесного підходу на підприємствах. 

Говорячи про джерела процесного розуміння сутності організації, потрібно відзначити Богданова О.О., який у своїй роботі 
«Тектологія» [2] дав визначення організації, не як простої множини елементів, а як динамічного комплексу, що розглядається у вигляді 
процесу або потоку незалежних процесів, які мають циклічний розвиток. При цьому проводиться чітке розмежування між організацією й 
структурою (статикою й динамікою). Якщо організація – це система, то загальна її структура цілісно відображає внутрішні зв'язки її 
елементів, у яких проявляються невідповідності й протиріччя, що виникають. Для їхнього нівелювання здійснюються процеси, що 
змінюють певний ресурс та перетворюють його в новий продукт (матеріальний, інтелектуальний тощо). 

Закономірності, сутність і природа процесів є предметом дослідження загальної теорії процесів і спеціальних процесних теорій, у 
т.ч. процесної теорії управління. Концепція загальної теорії процесів, що вивчає процеси будь-якої природи сформувалася наприкінці 60-х 
років ХХ сторіччя і є загальнотеоретичною основою процесної теорії управління. 

У науковому плані процесна теорія вважається новим якісним етапом розвитку системної теорії, оскільки процес завжди 
вторинний стосовно системи. Системна теорія спрямована на вивчення й аналіз властивостей системи, а процесна у якості об'єкта 
дослідження розглядає зміну даних властивостей, тобто функціонування систем. Теоретичне осмислення даного положення дозволяє 
зробити висновок, що системний підхід у своєму розвитку пройшов два етапи, перший з яких – системно-диференціюючий, а другий – 
системно-інтегруючий. В своїй основі ці етапи не суперечать один одному: вони є різновидами системного підходу, представляючи 
відповідні стратегії розвитку й удосконалення організаційних систем [16]. 

Сутність системно-диференціюючого підходу полягає, насамперед, у тому, що організаційна система будується на основі 
безперервного розподілу складових елементів відповідно до поставленої мети. Ілюстрацією цього підходу є поступовий перехід від лінійної 
побудови організаційної структури управління до лінійно-функціональної, при якій, виходячи з певних функцій, формуються 
функціональні ланки з відокремленням у вигляді управлінь, відділів, бюро, секторів тощо.  

Логіка розвитку таких організаційних систем полягає в тому, що при виникненні нової функції або ускладненні існуючих 
відбувається їхнє відокремлення шляхом створення нових структурних підрозділів в організаційній структурі управління. Аналіз 
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організаційних систем цього виду дозволяє стверджувати, що їм властиві такі основні закономірності: під час їхнього створення, 
насамперед, відбувається відокремлення органів управління; взаємини по вертикалі є пріоритетними; розвиток систем відбувається 
переважно екстенсивним шляхом. Таким чином, діалектика розвитку цих організаційних систем є такою, що на певному етапі їхнього 
екстенсивного росту починає різко знижуватися ефективність управління через відсутність узгодженості й необхідної взаємодії в діяльності 
функціональних підрозділів, що в остаточному підсумку приводить до значного погіршення економічних результатів. Саме тому на зміну 
системно-диференціюючому підходу приходить системно-інтегруючий [16]. Сутність цього підходу складається в інтеграції різних видів 
діяльності, необхідних для досягнення конкретних цілей, і концентрації необхідних для цього ресурсів. У результаті створюються 
організаційні структури матричного та сітьового типу з інтегрованими органами управління, на які покладається відповідальність за 
досягнення поставлених цілей. Це дозволяє перейти від екстенсивного до інтенсивного розвитку організаційної системи. 

Відзначені недоліки організаційних систем, побудованих на основі системно-диференціюючого підходу ініціювали пошук нових 
методів управління в менеджменті. До цих нових методів і варто віднести передбачений у стандартах ІSО серії 9000:2000 процесний підхід. 
Відповідно до методології, передбаченої стандартами ДСТУ ІSО серії 9000:2000 [10], процес – це діяльність, спрямована на досягнення 
встановленої мети, що має кількісне вираження – результат. Тому для реалізації процесного підходу організаційна система повинна 
переорієнтуватися з функціонального управління на управління результатами, сукупність яких повинна забезпечити підвищення 
ефективності системи й конкурентоспроможності підприємства. 

Аналізуючи історію походження процесно-орієнтованого підходу до управління, необхідно виділити американського вченого 
доктора Вальтера Ендрю Шухарта, що запропонував тейлорівський підхід до контролю й управління якістю продукції, заснований на 
допусках, замінити методикою, яка спрямована на забезпечення стабільності технологічних процесів і зменшення їхніх варіацій. Ця, по 
суті, революційна ідея, обґрунтована В. Шухартом [22] в 1924 р., тільки через півстоліття одержала загальне визнання й поширення в 
промисловому виробництві. 

Надалі основні положення процесно-орієнтованого підходу до управління були розвинені й представлені в теорії Е. Демінга 
«Трансформація й безперервне вдосконалювання процесів» (СРІ – Continious Process Improvement) [28]. Відповідно до цього підходу 
основний акцент робиться на підвищенні якості продукції, а не на підвищенні прибутку організації. Дане положення сприяє вдосконаленню 
організаційного управління й підсилює вплив споживача на якість кінцевої продукції. Досвід поступових вдосконалень став передумовою 
виникнення в 80-х роках концепції Загального управління якістю (TQM – Total Quality Management) [8]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика функціонального й процесного підходів 

Критерій Функціональний підхід Процесний підхід 
1 2 3 

Пріоритетна мета Одержання прибутку Створення цінності 
Відносини з партнерами Ситуаційна взаємодія Стратегічна взаємодія 

Організаційна структура 
Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна 

(штабна) 
Адаптивні організаційні структури, що 

орієнтуються на нововведення 
Кількість рівнів управління 4 – 12 3 – 4 

Роль ієрархії стосовно бізнес-
процесів на підприємстві 

Сповільнює й ускладнює бізнес-процес, гальмує 
його вдосконалювання 

Організує й підтримує структуру бізнес-
процесів, створює середовище для 

вдосконалювання 
Сприйняття персоналу Біхевіористичний підхід Гуманістичний підхід 
Суб’єкти рефлексії Топ-менеджмент Персонал 

Компетенції персоналу 
Низький рівень професіоналізму, вузька 

спеціалізація 
Високий рівень компетенції, широка 

спеціалізація 
Очікування персоналу Задоволення поточних потреб Якісний розвиток 

Орієнтація результату роботи На менеджмент На споживача 
Об’єкт контролю Технологія, процедури Результат 
Повноваження й 
відповідальність 

Централізація Децентралізація 

Виробничі системи Масове виробництво Дбайливе (ощадливе) виробництво 

Комунікації Переважно вертикальні 
Переважно горизонтальні 

 
Реакція на зміни Реактивна Інтерактивна 
Стиль управління Авторитарний Демократичний 

Удосконалювання процесів 
діяльності 

Субоптимізація (виходячи з показників 
функціональних підрозділів) 

Оптимізація (виходячи з показників 
ефективності підприємства в цілому) 

Устаткування 
Високопродуктивне, вузькоспеціалізоване, важко 

переналагоджуване 
Високопродуктивне, широко спеціалізоване, 

легко переналагоджуване 
Спосіб виробництва Поопераційний Модульний 
Адаптивна здатність Низька Висока 

Відношення до споживача 
Виготовляє те, що може, і вмовляє споживача, що це 

саме те, що йому потрібно 
Виготовляє саме те, що потрібно споживачеві 

Вимір ефективності 
Система економічних і фінансових показників, 

виміри в основному здійснюються на заключному 
етапі виробничо-управлінського циклу 

Комплексна система показників, виміри 
здійснюються на всіх етапах виробничо-

управлінської діяльності 
Фактор економічної переваги Капітал Інформація (знання), персонал 

Критерії ефективності Відношення результатів до витрат 

Економічна ефективність із урахуванням 
параметрів якості й задоволення потреб різних 

груп інтересів (споживачів, персоналу, 
суспільства) 

Фактор економічної переваги Капітал Інформація (знання), персонал 

Особливості економічного 
оточення 

Відносна стабільність потреб. 
Негативний вплив макроекономічних зрушень 

(кризи) 

Невизначеність і мінливість потреб. 
Позитивний вплив макроекономічних зрушень 

(можливості) 

Управлінські відносини Суб’єктно-об’єктні 
Суб’єктно-суб’єктні та суб’єктно-

полісуб’єктні 
Опорна концепція Механістична бюрократія Синтетичний менеджмент 
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На сучасному етапі концепція Загального управління якістю (TQM) є субстратом нової версії стандартів ІSО серії 9000. Основу 
концепції нової версії стандартів ІSО становить процесний підхід. Це й обумовлює їхню корінну відмінність від стандартів ІSО серії 9000 
версій 1987 р. і 1994 р., для яких характерний елементний підхід. Слід зазначити, що загальна концепція процесу вперше була викладена в 
стандарті ІSО 9000-1:94. Однак вона не одержала належного розвитку в стандартах ІSО 9001 – ІSО 9003 та ІSО 9004 і в результаті не 
застосовувалася в практиці проектування систем якості. 

Виникнення й розвиток процесного управління відбувалося на стику загального менеджменту й менеджменту якості. Значною 
мірою концепція управління бізнес-процесами формується на базі менеджменту якості, хоча окремими її проявами були і японські «гуртки 
якості», і бригадні форми організації праці, і система управління виробництвом «точно в строк», і матричні структури управління, і гнучкі 
автоматизовані виробничі системи, і децентралізація управління та інші нововведення останніх років. 

Проаналізувавши різні підходи в області загального менеджменту й менеджменту якості, можна зробити висновок, що в основу 
створення й розвитку процесно-орієнтованого управління підприємством були покладені різні концепції, а саме: досвід в області побудови 
систем менеджменту якості й систем постійного вдосконалення діяльності підприємства [1; 8; 26]; цикл Шухарта-Демінга P-D-C-A (Do-
Check-Act) [7; 28]; принципи побудови збалансованої системи показників BSC (Balance ScoreCard), розроблені Нортоном і Капланом [11] і 
розвинені іншими авторами [6; 15]; принципи управління проектами [19]. 

На думку авторів некоректним є протиставлення процесного й функціонального підходів як явищ, що перебувають у різних 
площинах організаційно-управлінської реальності. Процеси існують і при функціональному підході до управління, як було показано вище, 
підприємство має процесну природу, тільки в цьому випадку їхній хід і розвиток ускладнений існуючими управлінськими принципами, які 
у сучасних соціально-економічних умовах втратили свою актуальність. Порівняльна характеристика функціонального й процесного 
підходів наведена в табл. 1. 

На даний момент процесно-орієнтований підхід є основною базою сучасних підходів до управління, таких як [10]: МС ІSО серії 
9000 версії 2000 р. – регламентуючі вимоги до систем менеджменту якості; TQM (Total Quality Management) – система загального 
управління якістю; PIQS (Process Integrated Quality System) – система менеджменту якості, інтегрована з бізнес-процесами; WFMS (Work 
Flow Management System) – система управління потоками робіт; ERP (Enterprise Resource Planning) – комплексна система планування й 
управління ресурсами організації.  

З урахуванням проведеного аналізу можемо зробити певні висновки щодо переваг впровадження підприємством процесного 
підходу до управління [1; 13; 17; 24]: зосередження на кожному процесі сприяє кращому задоволенню споживачів; створення цінності 
стосовно кінцевої продукції зосереджено в процесах; визначення границь розглянутого процесу, а також постачальників і споживачів 
дозволить забезпечити кращу взаємодію й розуміння вимог, які варто задовольнити; зниження ризику субоптимізації при управлінні 
цілісним процесом, що проходить крізь безліч відділів; відхід від фрагментарної відповідальності під час призначення менеджерів процесів, 
відповідальних за процес; управління процесами дозволяє створити кращі підстави для контролю ресурсів і часу виконання робіт; 
урахування динамічного характеру розвитку організацій; істотне скорочення витрат на управління, що досягається за рахунок виключення 
дублювання й зайвих ланок управління; впровадження горизонтальних структур управління з незначною ієрархією (3-4 рівні управління), 
основою яких є бізнес-процеси. Це стає можливим у результаті істотного збільшення норми керованості (за деякими оцінками [24] норма 
керованості збільшується в три рази), оскільки при цьому керівник не контролює технології виконання робіт, а кожний виконавець чітко 
уявляє очікувані результати; впровадження автоматизації інтегрованих бізнес-процесів організації, а не через декомпозицію функцій 
управління, що відбувалося раніше при впровадженні автоматизованих систем управління (АСУ); зниження рівня бюрократизації в 
системах управління; підвищення розуміння персоналом своїх обов'язків (він виконує вимоги споживачів у рамках свого процесу й висуває 
вимоги до постачальників ресурсів). Із цим багато в чому пов'язана орієнтація процесного управління на якість продукції, що випускається; 
зниження невизначеності в прийнятті рішень, оскільки зменшення ієрархічних рівнів у структурах управління дозволяє зменшити 
трансформацію інформації; створення творчого колективу в рамках процесних груп; здійснення оцінки процесів діяльності через більш 
точне нормування кожної операції, а також проведення оцінки вартості операцій, визначення центрів витрат і структури витрат у тих 
місцях, де раніше це було практично неможливо; розширення можливості створення в організаціях дієздатної системи управління якістю. 

У подальших дослідженнях автори планують зосередити свою увагу на розробці методичного підходу до впровадження процесного 
підходу на прикладі підприємств машинобудівної галузі. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено аналіз практико-орієнтованих підходів до управління промисловим підприємством, що дозволило сформулювати 
основні характеристики актуальної управлінської парадигми, адаптованої до домінуючих тенденцій соціально-економічного розвитку. 
Ключові слова: рефлексія, процес, управлінський підхід. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведен анализ практико-ориентированных подходов к управлению промышленным предприятием, что позволило 
сформулировать основные характеристики актуальной управленческой парадигмы, адаптированной к доминирующим тенденциям 
социально-экономического развития. 
Ключевые слова: рефлексия, процесс, управленческий продход. 
SUMMARY 
The analysis of the practice-oriented approach to the management of an industrial enterprise, which allowed to formulate the basic characteristics of 
the current management paradigm, adapted to the prevailing trends of socio-economic development. 
Keywords: reflection, process, management approach. 
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ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ 

 

Бібікова В.В., аспірант Донецького національного університету  
  

 
Якість управління соціально-трудовою сферою обумовлює ефективність її функціонування. У зв’язку з цим управління сферою 

суспільної праці завжди повинно перебувати під пильним наглядом науковців, посадових осіб та підприємців. Особливо актуальним це є 
для України, соціально-трудова сфера якої характеризується нерівномірним розвитком за окремими компонентами й адміністративно-
територіальними утвореннями, наявністю багатьох деструктивних чинників, серед яких відсутність єдиного розуміння соціально-трудової 
сфери та її показників у наукових колах, недостатність соціолого-статистичної інформації про її стан тощо. 

Виправданою є значна кількість досліджень як вітчизняних, так і закордонних науковців, присвячених управлінню соціально-
трудовою сферою на різних рівнях. Зокрема це роботи: А.М. Колота, О.Ф. Новікової, М.Л. Малишева, С.В. Мельника, Г.В. Назарової, 
С.Ю. Гончарової, Н.В. Водницької, О.І. Меньшикової, С.І. Горковенка, В.Ю. Лапшина, І.Ф. Дедкової, В.А. Дедюхіна та інших. Вони 
розглядають переважно загальні питання управління соціально-трудовою сферою на окремому рівні економічної системи, проблеми, які 
при цьому виникають, методику оцінки результативності управління соціально-трудовою сферою тощо. Але їх праці повільно 
впроваджуються у практику, отже ефективність управління соціально-трудовою сферою досі потребує оперативних втручань. 

Метою даної статті є вироблення пропозицій з поліпшення системи управління соціально-трудовою сферою України та її 
регіонів на основі аналізу чинних нормативно-правових засад діяльності органів управління нею. 

Система управління соціально-трудовою сферою – це сукупність органів та їх взаємозв’язків, що свідомо здійснюють вплив на 
сферу суспільно значимої праці на державному, регіональному, галузевому чи виробничому рівнях. 

Державний рівень управління соціально-трудовою сферою України представлений на рис.1. Він охоплює діяльність Президента 
України, який своїми указами та розпорядженнями утворює пріоритети розвитку соціально-трудової сфери, змінює структуру центральних 
органів влади (відомств, комісій тощо), Кабінету Міністрів, як ключового органу відповідального за координацію дій з реалізації політики у 
соціально-трудовій сфері. Саме він координує дії іншого органу системи управління соціально-трудовою сферою – Державної інспекції з 
питань праці, яка «забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 
зайнятість населення ...» [1]. Кабінет Міністрів також узгоджує дії Міністерства соціальної політики України., серед завдань якого 
формування і реалізація державної політики щодо регулювання ринку, соціально-трудових відносин, визначення державних соціальних 
гарантій щодо прав громадян на оплату праці, щодо професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці тощо [2]. 

Важливе місце у системі державного управління соціально-трудовою сферою займає єдиний орган законодавчої влади держави – 
Верховна Рада України, яка шляхом прийняття або відхилення проектів законів, змін та поправок до них зумовлює вектор розвитку 
вітчизняної сфери праці. Особливе місце у діяльності Верховної Ради України займає профільний Комітет з питань соціальної політики та 
праці, діяльність якого спрямована на регулювання соціально-трудових відносин, ринку праці (через забезпечення зайнятості населення), 
забезпечення достатнього рівня життя, соціальних гарантій, соціального захисту працюючих [3]. 

Зазначені органи системи управління є державними, тому опосередковано охоплюють та відстоюють інтереси, як бізнесу, так і 
найманих працівників. Звідси виникає необхідність створення і функціонування двох інших суб’єктів впливу на стан і тенденції розвитку 
соціально-трудової сфери – Всеукраїнських профспілок і профоб’єднань та Всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і 
підприємців. Вони покликані захищати інтереси тих, хто створив дані союзи, тобто або працівників, або роботодавців. Саме за їхньої 
безпосередньої участі укладається Генеральна та галузеві угоди на національному рівні і регіональна угода на рівні окремих 
адміністративно-територіальних утворень. 

Положення про діяльність кожної з описаних структур передбачають охоплення ними переважно усіх складових соціально-
трудової сфери (ринку праці, системи соціально-трудових відносин, винагороди за працю, соціального супроводу трудової діяльності, 
професійного розвитку трудових ресурсів, охорони та безпеки праці та рівня і якості життя). Однак окрім них діють інститути, в сферу 
діяльності яких входить регулювання лише однієї або декількох (не усіх) систем соціально-трудової сфери. До їх кола за напрямом 
охорони і безпеки праці на державному рівні відноситься діяльність: 
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1. Міністерства надзвичайних ситуацій, яке затверджує положення про державний перелік нормативно-правових актів з питань 
охорони праці, правила, норми та інструкції з охорони праці, формує державну політику щодо профілактики травматизму невиробничого 
характеру [4]. Інші міністерства і відомства у межах своєї компетенції, безумовно, також впливають на стан охорони і безпеки праці, та їх 
діяльність не охоплює навіть даного напрямку в цілому, а базується лише на дуже вузьких повноваженнях, як приміром, Міністерство 
інфраструктури України, яке «затверджує правила безпеки та охорони праці на судні (крім риболовних)» [5]. 

2. Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України [3], який розробляє законодавство з охорони здоров’я, розглядає 
питання санаторно-курортного оздоровлення та ін. 

3. Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки (у минулому –Державний комітет України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду) окрім іншого забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони праці [6]. 

4. Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Вона передусім веде облік результатів обов’язкових медичних оглядів 
працівників, надає права на проведення санаторно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для 
атестації робочих місць за умовами праці. Своєю діяльністю служба попереджує виникнення, чи загострення професійних захворювань, 
виробничий травматизм, нещасні випадки [7]. 

Щодо системи соціально-трудових відносин, вагомий внесок в гармонізацію відносин у сфері праці вносить Національна служба 
посередництва та примирення, створення Президентом України у 1998 р. Вона покликана вирішувати нагальні колективні трудові спори та 
конфлікти.  

Системою професійного розвитку управляє, перш за все, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Комітет з 
питань науки і освіти Верховної Ради України [3]. Вони відповідають за створення нормативно-правової бази у сфері освіти, а також 
формування та реалізацію державної політики у сфері освіти (в тому числі професійно-технічної і вищої, освіти продовж життя). Крім того, 
у цій царині діє Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, до відомства якого належить організація 
навчання та надання пропозицій із поліпшення системи підготовки і перепідготовки фахівців у окремих сферах діяльності. Державна ж 
інспекція навчальних закладів України управляє якістю підготовки кадрів, у тому числі професійної.   

Нажаль, в системі управління рівнем та якістю трудового життя, винагородою за працю, ринку праці соціально-трудової сфери 
відсутні вузькоспеціалізовані інспекції, комісії, комітети та служби, головним завданням яких було б регулювання цих напрямів. Звісно 
левову долю всіх функцій тут виконує Міністерство праці та соціальної політики України разом із Державною інспекцією з питань праці, 
але це не знімає необхідності існування спеціалізованих інституцій. 

Відносно системи соціального супроводу трудової діяльності, слід зауважити, що потреба існування спеціалізованої державної 
структури потребує подальшого дослідження, адже дана система охоплює оздоровчі, культурні, освітні заклади підприємств та організацій, 
їх транспортну мережу. Функціонування окремих складових даного напряму регулюється службами, міністерствами та інститутами інших 
елементів соціально-трудової сфери (зокрема, оздоровчих і освітніх закладів), інші – не є особливо значимими для соціально-трудової 
сфери держави.  

При розгляді регіонального рівня управління соціально-трудовою сферою в цілому та її складовими зокрема, треба виділити 
діяльність регіональних профспілок та об’єднань роботодавців. Якщо ж говорити про систему державних органів управління соціально-
трудовою сферою, окрім роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади слід зазначити Головне управління праці та 
соціального захисту населення (у деяких регіонах – департамент [8], Головне управління соціального захисту населення [9]), Головне 
управління освіти і науки при обласних державних адміністраціях. У складі окремих облдержадміністрацій також функціонують відділи з 
питань охорони праці (наприклад, Київській [10]). На них покладаються сходні функції із переліченими раніше для установ державного 
рівня. На рівні обласних рад регулюванням соціально-трудової сфери займаються спеціально-діючі комісії: з питань науки та освіти, 
соціальної політики та охорони здоров’я, соціального захисту населення. 

Управління складовими соціально-трудової сфери на виробничому рівні різниться залежно від форми власності підприємства, його 
розміру, сфери діяльності, свідомості керівників тощо. Отже на цьому рівні ще важче виділити конкретні служби управління. Зазвичай, це 
відділ (департамент) оплати праці, розвитку персоналу, служба охорони праці тощо, але, як і на попередніх рівнях, такі системи соціально-
трудової сфери як рівень і якість трудового життя, соціальний супровід трудової діяльності, соціально-трудові відносини та ринок праці, 
майже не розглядаються в рамках окремих підрозділів організаційної структури підприємства.  

Висновки. Аналіз органів системи управління соціально-трудовою сферою на державному та регіональному рівнях дав змогу 
констатувати наступне.  

По-перше, сконцентрованість управління з боку спеціалізованих установ на державному рівні лише на окремих (не на всіх) 
складових соціально-трудової сфери. 

По-друге, дублювання функцій різних інституцій виконавчої влади в рамках управління однією складовою соціально-трудової 
сфери. 

По-третє, на регіональному рівні в системі управління соціально-трудовою сферою спостерігається наявність різної кількості 
управлінь та постійно діючих комісій, на які покладено різні функції. Це сприяє подальшій диференціації розвитку соціально-трудової 
сфери у регіонах. Так, як зазначалося вище, при Київській обласній державній адміністрації функціонує відділ з питань охорони праці, який 
відсутній у багатьох інших регіонах. І це при тому, що розвиток соціально-трудової сфери м. Києва за даними досліджень і без цього 
перевищує аналогічний стан інших областей. 

По-четверте, як наслідок нескоординованих дій у соціально-трудової сфери на національному та регіональному рівнях, 
мікроекономічний рівень характеризується наявністю таких самих недоліків. Тож на всіх рівнях управління неохопленими діяльністю 
спеціалізованих інституцій залишаються одні і ті самі елементи соціально-трудової сфери: рівень і якість трудового життя, соціальний 
супровід трудової діяльності, соціально-трудові відносини, ринок праці. Управління ними здійснюється з боку органів та інститутів, які 
здійснюють вплив на всі елементи соціально-трудової сфери. 

Задля підвищення ефективності системи управління соціально-трудовою сферою на всіх рівнях економічної системи суспільства 
необхідно: 

1. Розширити повноваження окремих державних органів щодо складових соціально-трудової сфери. Наприклад до Положення про 
Державну інспекцію України з питань праці додати: 

проводить систематичний моніторинг та забезпечує контроль рівня та якості трудового життя працівників. 
2. Серед центральних органів виконавчої влади утворити Національну комісію з питань оцінки рівня та якості життя (у тому числі 

трудового) тощо з метою охоплення ними відповідних елементів соціально-трудової сфери. Створити відповідні управління та постійно 
діючі комісії у регіонах.  

3. Позбутися дублювання подібних завдань, завдань, функцій та повноважень різних органів виконавчої влади для досягнення 
більшої якості управління. 

4. Затвердити на державному рівні єдиний перелік управлінь та відділів обласних державних адміністрацій з урахуванням вимог 
соціально-трудової сфери. 

5. Розробити методичні рекомендації для підприємств щодо створення окремих структурних підрозділів чи розширення функцій 
існуючих відділів для моніторингу ситуації у сфері рівня та якості трудового життя працівників, соціального супроводу трудової 
діяльності, внутрішнього та зовнішнього ринку праці, соціально-трудових відносин. 

6. Забезпечити окрему процедуру розгляду справ щодо порушення законодавства про працю у судочинстві та ін. 
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РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена дослідженню системи управління соціально-трудовою сферою на державному, регіональному та виробничому рівнях. 
Висвітлюються основні функції органів управління соціально-трудовою сферою. Розглядаються недоліки чинної системи управління 
сферою суспільно значимої праці. Розроблені пропозиції з підвищення ефективності управління соціально-трудовою сферою України. 
Ключові слова: соціально-трудова сфера, управління, держава, регіональний рівень, система. 
РЕЗЮМЕ. 
Статья посвящена рассмотрению системы управления социально-трудовой сферой на государственном, региональном и производственном 
уровнях. Освещаются основные функции органов управления социально-трудовой сферой. Вскрываются недостатки существующей 
системы управления сферой общественно значимого труда. Разработаны предложения по повышению эффективности управления 
социально-трудовой сферой Украины 
Ключевые слова: социально-трудовая сфера, управление, государство, региональный уровень, система. 
SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of system of social and labour sphere administration at the national, regional and manufacturing levels. The 
article highlights main functions of social and labour sphere administration agencies. The disadvantages of active system of social and labour sphere 
administration are revealed. In conclusion there are proposals for effectiveness increasing of social and labour sphere administration in the article. 
Keywords: social and labour sphere, administration, state, regional level, system. 
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Экономика стран с развитой рыночной экономикой – это экономика с явно выраженными инновационными чертами. Базой 
инновационного развития являются творческий подход к управлению организациями. Творческий  капитал обеспечивает выполнение 
трех основных функций: воспроизводственную, инвестиционную и стимулирующую. Творческий капитал — это знания, информация, 
опыт, организационные возможности, информационные каналы, которые можно использовать для создания богатства. Другими 
словами, это сумма всего того, что знает и чем обладает персонал и что формирует  конкурентоспособность организаций [1]. Знания 
и навыки сотрудников организации, их профессиональные качества являются тем инструментарием, посредством которого создается 
интеллектуальная продукция, формирующая нематериальные активы организации. Человеческий потенциал играет первостепенную роль 
в создании творческого потенциала организации. В понятие человеческого потенциала включают также:  

компетентность, умение решать проблемы; 
интеллект; 
творческие способности; 
демографический и духовный потенциал; 
лидерские качества; 
мотивацию; 
психометрические данные. 
Профессиональные знания сотрудников организации определяются, прежде всего, уровнем и качеством образования. Это то, что 

позволяет в процессе профессиональной деятельности успешно пополнять знания, приобретая их в результате трудовой деятельности и на 
занятиях по профессиональной переподготовке или повышению квалификации. Знания сотрудника – это инструментарий, посредством 
которого создается интеллектуальная продукция, как результат творческого процесса. Создание интеллектуальной продукции порождает 
новые знания, тем самым увеличиваются человеческие активы и творческий потенциал организации.  

Основная цель статьи заключается в исследовании творческого потенциала на предприятиях и разработка рекомендаций по 
развитию творческого потенциала деятельности организации. 

Прирост человеческих активов происходит и в процессе целевого обучения специалистов, проведения учебных занятий по 
повышению квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников организации. В связи с этим в передовых компаниях и 
фирмах США и Западной Европы обучению сотрудников в период их трудовой деятельности в организации придается исключительно 
важное значение. На учебу отводится до 20–30% рабочего времени. Профессиональная учеба организуется бесплатно для сотрудника и 
проводится периодически по планам переподготовки и повышения квалификации специалистов [2]. 

                                           
© Блинов А.О. Рудакова О.С., 2012 
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Однако, для реализации имеющихся и полученных знаний необходим опыт, навыки в решении профессиональных проблем, задач, 
которые возникают в инновационной деятельности организации. Прежде всего, необходимы навыки творческой работы, без которых 
создание творческого невозможно. 

Весьма часто имеет место опыт и навыки у некоторых специалистов, которые присущи только данному сотруднику и не могут 
быть переданы любому другому члену коллектива организации. В творческой деятельности – это опыт предвидения, интуитивный выбор 
направления исследований, методов решения задач. 

Возможности успешного приобретения знаний и получения навыков во многом зависят от профессиональных качеств сотрудника 
и, прежде всего, от психометрических характеристик и способностей человека. Весьма важными для наращивания человеческих активов за 
счет увеличения объема коллективных знаний и навыков являются такие способности сотрудников как: 

обучаемость, восприимчивость к новым знаниям, жажда получения новых знаний; 
склонность к критическому мышлению; 
умение абстрагироваться, моделировать ситуацию, восприимчивость информационных технологий; 
деловитость, настойчивость в достижении поставленной цели, в решении задач; 
работоспособность, организованность, творческая «жилка». 

Не последнюю роль в наращивании человеческих активов в процессе жизнедеятельности организации играют профессиональные 
наклонности, творческий подход к работе и профессиональная квалификация сотрудников. Существенным при этом является соответствие 
этих характеристик занимаемому сотрудником месту в коллективе, соответствие качеств сотрудника поставленным перед ним задачам. 

Если знания и опыт могут приобретаться и наращиваться сотрудником организации в процессе профессиональной деятельности, 
особенно активно в процессе творческой деятельности, то психометрические характеристики, способности и наклонности каждого 
отдельного индивида являются данными ему от природы и могут лишь развиваться, но не могут быть приобретены как элемент обучения 
или воспитания. 

Человеческий потенциал организации зависит от: 
деловитости, настойчивости в достижении поставленной цели, в решении задач; 
работоспособности, организованности, творческой «жилки». 

Потенциал творческой активности коллектива сотрудников организации, который обеспечивает эффективное использование 
человеческих активов, позволяет получить больше, чем сумму усилий отдельных членов организации, т.е. достигается синергетический 
эффект. Составляющая творческого потенциала определяется корпоративной культурой. Корпоративная культура способствует 
накоплению знаний, приобретению новых навыков, обогащению опыта и совершенствованию профессиональных качеств. 

Корпоративная культура организации – это неотъемлемая часть творческого потенциала организации. Она определяет 
эффективность творческого процесса и успешность наращивания знаний и навыков сотрудниками организации. 

В современных условиях бурного развития инновационной экономики, непрерывного совершенствования производства, 
постоянного обновления выпускаемых товаров и услуг «ноу-хау» приобретают особое значение, обеспечивая успех в конкурентной борьбе 
и расширение рыночных ниш в организации, все это повышает творческий потенциал организации. 

Нами разработана нелинейная  модель творческого инновационного потенциала организации (рис.1), которая является 
совокупностью творческого и инновационного процессов и представляется как непрерывная цепь параллельно - последовательно 
протекающих однородных циклов [3]. Создаваемая на творческом участке цикла интеллектуальная собственность, частично или полностью 
реализуется в завершающем цикл инновационном процессе(1). Технологически циклы творческого потенциала деятельности организации 
представляют в виде шести последовательно реализуемых стадий, как это показано на  рис. 2.  

Цикл начинается с разработки дифференцированного направления развития творческого потенциала организации в начинающемся 
цикле (стадия 1), что позволяет уточнить направление научных исследований по определению сферы последующей творческой 
деятельности организации в этом цикле (стадия 2). 

 
Рис. 1. Нелинейная творческая инновационная модель потенциала организации 

При этом сфера творческой деятельности соответствует получаемому в завершении второй стадии цикла  конкретному решению, 
которое определяет не только вид будущей инновационной продукции, но и ее особенности, ее отличительные черты, новизну и связанное 
с этим новое качество. 

Наличие творческого решения в организации в принятом дифференцированным направлении развития продукции, производимой 
организацией, является основополагающей предпосылкой для начала творческого процесса, в котором эта продукция будет создаваться. 
Поэтому следующая стадия цикла творческого потенциала организации (стадия 3) открывает инновационный процесс с его планирования. 
На этой стадии производится определение целесообразности производства новой продукции, эффективности будущего производственного 
процесса, его окупаемости и уточнение всех видов затрат для обоснования величины инвестиционных  и творческих вливаний на 
последующих стадиях цикла. 
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Следующая 4-я стадия цикла развивается в соответствии с разработанными планами и включает научно-исследовательские и 
опытно- конструкторские работы (НИОКР) по созданию новой продукции и  отработке технологии ее производства, доводке инновации до 
рыночного образца. В случае отсутствия необходимых для проведения этих работ инвестиций или творческого потенциала персонала 
организации происходит возвращение на 2-ю стадию цикла к поиску и исследованиям новых творческих идей и новых технических 
решений, которые  предопределят создание совершенной продукции и  будут более привлекательными для  инвесторов. 

 
Рис. 2. Стадии творческого потенциала  деятельности организации 

 
При наличии в организации достаточных собственных средств или притоку необходимых инвестиций на 4-й стадии цикла 

продукция доводится до рыночного образца, что позволяет перейти к подготовке серийного производства инновационной продукции. 
Запуск серийного производства определяет начало собственно инновационного процесса  создания и сбыта инновационной продукции с 
его характерными этапами: 

внедрение; 
рост; 
замедление роста; 
спад. 

Все это происходит на 5-й и 6-й стадиях цикла творческого потенциала деятельности организации. 
В различных циклах каждая однотипная по своему содержанию стадия творческого потенциала деятельности организации не 

одинакова по продолжительности и по объему выполняемых работ. Особенно это касается 1-й, 2-й и 4-й стадий, в которых велика роль 
творческой деятельности коллектива организации и определенной случайности нахождения перспективной инновационной идей и ее 
воплощения в реальной продукции. 

В шестой стадии цикла осуществляется управление реализацией инновации, происходит создание и сбыт инновационной 
продукции. Она может быть как достаточно продолжительной, в случае существенного скачка качества новой продукции и успешного 
отрыва от конкурентов по разработанной технологии, а может оказаться непродолжительной, если развитие продукции в выбранном 
дифференцированном направлении осуществляется быстрыми темпами и на рынке появляется подобная более качественная продукция, 
создаваемая конкурентами.  

Однако, как во втором, так и в первом варианте развития ситуации циклы творческого потенциала деятельности организации в 
эффективно функционирующей организации не прерываются. В случае удачной реализации инновации и большой продолжительности 6-й 
стадии цикла творческой деятельности происходит лишь смещение акцента в выборе направления дальнейших исследований, с большой 
вероятностью происходит переход к конгломератной диверсификации направления развития организации. 

Творческий потенциал организации позволяет изучить стадии протекающих циклов в широком диапазоне. Однако при подобном 
подходе затруднено управление системой как совокупностью стадий на всем протяжении цикла.  

Возможность повышения эффективности создания и использования творческого и инновационного процессов рассматривается на 
рис.2 разработки и вывода товара на рынок. Этот процесс включает этапы от генерации идей до начала коммерческой реализации товара. В 
этот период организация создаёт потенциальные варианты, получает представление потребителей от них, оценивает их, устраняет наименее 
привлекательные, разрабатывает опытные образцы продукции, испытывает их и внедряет на рынке. Экономия на первых этапах может 
вызвать большие издержки, и даже потери на последующих. Поэтому разумная политика состоит в тщательной проверке концепции товара 
на ранних стадиях. Данный рисунок более детализирован, чем приведенный выше, поскольку принципы, использованные для построения 
циклов и этапов принятия разнородных решений, позволяют конкретизировать задачи, чтобы вовремя устранить малоэффективные 
варианты. Концепция организации такого процесса позволяет снизить риск ошибочных решений и издержки, возникающие  в процессе 
выполнения производства нового товара.  
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При этом важнейшим пунктом этих научно-исследовательских проработок является прогнозирование тенденций развития, 
совершенствования продукции организации.  

Результаты прогнозирования тенденций развития творческого потенциала процессов в отрасли должны позволять выявлять 
необходимость изменений в двух направлениях деятельности предприятия [4]: 

совершенствование выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента за счет инноваций; 
модернизация производственной и социальной структуры организации, а также развития инфраструктуры. 
Первичным в прогнозировании на данном этапе планирования является не определение направления совершенствования 

выпускаемой в отрасли продукции, а модернизация производственной структуры и развитие инфраструктуры являются вторичным. 
Выявление необходимости поиска направления совершенствования творческого потенциала возможно на основании “сигналов”, 

которые исходят: 
от потребителей продукции и связаны с изменениями общественных потребностей; 
в результате изменений наших представлений о технических возможностях отрасли, связанных с научно-техническим прогрессом. 
Конечной целью прогнозирования на этом этапе планирования является определение вида и создание образа продукции, которая 

будет выпускаться в данном цикле творческого потенциала деятельности организации. Весь процесс прогнозирования происходит в 
несколько этапов: 

1. Определение совокупности свойств, которые предопределяют направления совершенствования продукции в заданных рамках 
диверсификации; 

2. Выявление группы существенных свойств из сформулированной совокупности, обеспечивающих удовлетворение наиболее 
значимых проявляющихся общественных потребностей; 

3. Выдвижение инновационной и творческой идеи, в которой определяется, каким образом могут быть обеспечены выявленные 
существенные свойства продукции, и тем самым проявляется образ будущей продукции, предполагаемой к выпуску в данном цикле 
интеллектуально-инновационной деятельности. 

Последующие шаги планирования состоят в определении перспективности и коммерческой значимости выдвинутой 
инновационной идеи. Положительные выводы по этим показателям являются основанием для принятия идеи к дальнейшей разработке. 

Это позволяет определиться с тематикой исследований и конструкторских проработок для получения технического решения 
проблемы совершенствования продукции и формирования облика инновации, создания макетов и опытных образцов в соответствии с 
техническим воплощением идеи. 

Более эффективным в реализации выбранной сферы инновационной деятельности является осуществление патентного поиска: 
сбор, обработка и анализ информации в соответствующих нишах рынка, а также в  областях научных исследований и технического 
творчества. 

В каждой организации, и даже на различных циклах творческого потенциала деятельности одной и той же организации, процесс 
поиска и выявления плодотворной инновационной идеи происходит специфично и не может быть введен в рамки стандартного алгоритма. 
Однако общим во всех случаях является база инновационного творчества – собираемая информация об общественных потребностях, 
достижениях научно-технического прогресса (НТП) и фундаментальной науки. Выбор форм и методов сбора и обработки информации, а 
также методика ее использования определяется спецификой деятельности организации и сложившимися традициями, корпоративной 
культурой коллектива специалистов организации. 

Нами предложено два возможных пути развития творческой потенциала деятельности организации: 
при отсутствии инновационной и творческой идеи осуществляется поиск возможностей использования результатов инновационной 

и творческой  деятельности других организаций; 
при наличии инновационной идеи, которая была выдвинута творческим коллективом организации, производится дальнейшая 

проработка собственной новации[1]. 
Первое направление развития деятельности организации на этой стадии ведет к анализу возможностей приобретения патента или 

лицензии и осуществляется путем изучения в основном патентной литературы и сведений об инновационной деятельности конкурентов. 
Однако возможности приобретения патента или лицензии определяются финансовым состоянием организации, а также срочностью 
внедрения на рынок с конкурентоспособной продукцией. 

При отсутствии финансовых возможностей использования инноваций других организаций происходит возвращение к поиску 
собственных инновационных идей. При наличии финансовых возможностей приобретения патента или лицензии дальнейший процесс 
может развиваться по двум вариантам: 

приобретение патента на изобретение или полезную модель, на базе которого можно создать новую технологию и осуществлять 
производство инновационной продукции, обладая эксклюзивными правами на эту продукцию; 

заключение лицензионного договора на производство конкурентоспособной продукции по уже отработанной технологии на 
предприятиях лицензиара. 

Постановка цели и проведенное целевое прогнозирование позволяют перейти к определению плановых показателей творческого 
процесса. При осуществлении планирования обосновывается экономическая целесообразность творческого процесса, определяется время 
окупаемости инвестиций, намечаются необходимые для этого объемы производства, определяются все виды затрат и доходность проекта в 
целом. 

Поставленные цели и установленные пути их достижения при прогнозировании и решении задач планирования позволяют 
обоснованно сформулировать задачи, стоящие перед организацией, для успешной реализации интеллектуального капитала в 
инновационном процессе.  Практическое решение поставленных задач по внедрению в производство инновации, налаживанию  
производства и сбыта инновационной продукции осуществляется через множество мероприятий и работ, которые необходимо разработать, 
составив программу их реализации. На основе содержания управленческого решения осуществляется разработка плана его реализации, то 
есть плана достижения поставленной цели, в котором определяют для каждого мероприятия время, силы и средства для их выполнения и 
связь с другими мероприятиями плана. Разработка плана и последующее доведение его до исполнителей является основой и началом 
процесса реализации решения. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что наиболее эффективным в управлении творческим 
потенциалом организации являются инновационные мероприятия, то есть мероприятия, в которых используются новые, более 
совершенные и эффективные принципы  достижения результатов. Творчество определяется  не абсолютной новизной мероприятия, само 
мероприятие может быть известным и применяемым в других отраслях производства или сервиса.. В конкретном процессе, управление 
которым осуществляется в данной организации, известное мероприятие дает новый эффект и позволяет получить результат лучше, чем 
традиционно проводимое мероприятие.  

Существенно повышают эффективность производства и сбыта продукции  творческие и инновационные мероприятия в 
инфраструктуре организации, в производственной сфере и в управлении организации. Таким образом, успешное управление творческим 
капиталом определяется правильным выбором цели и постановки задач, решение которых обеспечивается реализацией совокупности 
мероприятий в производственной сфере, инфраструктуре, в системе управления  и социальной структуре организации. Эффективное 
использование и производственной, и социальной структур предприятием зависит от способности руководства фирмы своевременно и 
грамотно принимать решения по проведению инновационных мероприятий, совершенствующих состояние элементов инфраструктуры, 
обеспечивающих производство товаров, повышение их качества и конкурентоспособности в меняющихся условиях рыночных отношений.  
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Совокупность творческих мероприятий и является механизмом, обеспечивающим возможность совершенствования управления 
творческим потенциалом деятельности организации.  

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена дослідженню творчого потенціалу на підприємстві. Розроблена нелінійна  модель творчого інноваційного потенціалу 
організації, яка є сукупністю творчого й інноваційного процесів. Запропоновано шляхи розвитку творчого потенціалу організації.  
Ключові слова: людські активи, людський потенціал, конкурентоспроможність, прогнозування  
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию творческого потенциала на предприятии. Разработана нелинейная  модель творческого инновационного 
потенциала организации, которая является совокупностью творческого и инновационного процессов. Предложены пути развития 
творческого потенциала организации.  
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SUMMARY 
Article is devoted to research of creative potential at the enterprise. The nonlinear model of creative innovative capacity of the organization which is 
set of creative and innovative processes is developed. Ways of development of creative capacity of the organization are offered.  
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Постановка проблемы. Современный этап инновационного развития экономики требует от специалистов использования новых 

методов и подходов, определяющих возможность инновационных преобразований, являющихся залогом повышения 
конкурентоспособности компаний на отечественном и зарубежном рынках. В новых условиях хозяйствования усиливается значимость 
знаний как особого ресурса, приносящего доход, именуемый в научной литературе «интеллектуальной рентой» [1]. 

Экономика, основанная на знаниях, или экономика знаний, предопределяет наличие специалистов, обладающих  новыми 
компетенциями, отвечающими требованиям современных реалий. Успешная деятельность в сфере бизнеса, наукоемкого производства, в 
области высоких технологий невозможна без развития инновационного трудового потенциала и формирования инновационной культуры. 
Усиление конкуренции, глобализация экономики, новые тенденции развития бизнеса – все это является основой для пересмотра подходов к 
обучению специалистов, для которых наличие базового образования нередко становится недостаточным [1, 2]. 

Участие в различных тренингах, семинарах и курсах и даже получение второго высшего образования нередко не удовлетворяет 
потребности работника в овладении специфическими знаниями и навыками, необходимыми для усиления конкурентных преимуществ 
компаний. Особенно это касается современных менеджеров, которые  должны обладать профессиональными знаниями не только в своей 
сфере,  но и в смежных областях, таких как управление рекламой, юриспруденция, инвестиции и фандрайзинг (поиск и получение 
спонсорских денег), конфликтология и психология, управление производством и качеством, управление информационными технологиями, 
маркетинг и продажи и др. 

В связи с этим  на рынок Украины в начале 90-х гг. ХХ в. приходят МВА-программы как новый вид бизнес-образования. Вызывая 
изначально скепсис в определенных научных и деловых кругах, определяемый кажущейся невозможностью адаптации зарубежных 
подходов к отечественной действительности, они все же быстро завоевали доверие  и утвердились в формате бизнес-школ, 
предоставляющих широкий спектр образовательных услуг. 

Однако, как бы широко не были представлены образовательные модули по программам МВА, становится все более очевидным, что 
направления обучения менеджеров,  в соответствии с требованиями сегодняшнего времени, нуждаются в дополнении. В частности назрела 
необходимость пересмотра и корректировки программ с точки зрения акцентирования внимания на техниках разрешения трудовых 
конфликтов и медиативных процедурах. Проблема управления трудовыми конфликтами  является значимой не только для профсоюзных 
лидеров, но и для HR-менеджеров, сталкивающихся в повседневной практике с противоречиями между персоналом и работодателями 
(собственниками предприятий) или между отдельными членами коллектива. Обретение знаний в области построения конструктивного 
диалога,  формирование умений и навыков разрешения возникающих противоречий и конфликтов с использованием современных методов 
и подходов позволит менеджерам усилить свой потенциал как профессионалов в сфере управления человеческими ресурсами и 
оптимизировать качество трудового процесса за счет улучшения микроклимата в коллективе. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема бизнес-образования в зарубежной и отечественной практике, вопросы 
истории МБА и формирования бизнес-программ, реформирования образовательной системы в связи с инновационным развитием 
экономики освящаются в трудах таких ученых и практиков как Д. Гослинг, Г. Минцберг, Д. Миронова, А. Нищенко,  М. Сафонова, М. 
Скоробогатов, Е. Снежко,   Н. Тимощук, Т. Степанова и др. 

Реформирование образовательной системы в соответствии с современными требованиями бизнеса становится первостепенной 
задачей. Практически обязательным условием для продвижения менеджеров по карьерной лестнице, а иногда – их «большого прорыва или 
трамплина» [3] в отечественных и зарубежных компаниях сегодня является  диплом МВА, который обретает все большую популярность и в 
других сферах деятельности, где требуются специальные знания и навыки управленческого труда. 

В период становления и развития рыночных отношений в Украине создано значительное количество бизнес-школ, наиболее 
известными из которых являются имеющие достаточный спрос у бизнес-руководителей Киево-Могилянская Бизнес Школа  (kmbs), МИМ 
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(IMI-Kyiv), Киевская Бизнес Школа (КБШ), Institute of International Business Relations IBR), Open University Business School. Для сохранения 
и повышения рейтинга  этих школ на рынке образовательных услуг их программы должны постоянно совершенствоваться и обновляться. 

Цель статьи – рассмотреть особенности бизнес-образования в мировой и отечественной практике, обосновать необходимость 
обучения менеджеров искусству конструктивного диалога и технике медиации в рамках образовательных программ украинских  бизнес-
школ. 

Изложение основного материала исследования. МВА (Master  of Business Administration) – это квалификационная степень 
«Магистр делового администрирования», которая используется в менеджменте не только для обозначения степени, но и самих программ 
обучения. По оценкам Е. Дзюменко, консультанта компании Ward Howell,  в Украине «дипломы о высшем бизнес-образовании есть у 
четверти топ-менеджеров, функциональных руководителей и руководителей департаментов крупных компаний с оборотом от 100 млн. 
долларов» [3].   Наиболее востребованы специалисты с МБА-образованием в управляющих компаниях, в компаниях со сложными бизнес-
системами, крупных консалтинговых компаниях, фондах прямых инвестиций. Как считает И. Фомин, главный управляющий 
рекрутинговой компании Comilfo Executive Search, «если компания хочет выглядеть «понятной» для западных партнеров или инвесторов, 
дипломы МВА у команды менеджеров не будут лишними» [3].   

М. Скоробогатов и А. Нищенко отмечают, что степень МБА сегодня считается пиком бизнес-образования и является самой 
престижной и популярной  степенью в области управления бизнесом,  получить которую стремятся миллионы менеджеров, мечтающих о 
достойной карьере. Более 3 тыс. различных программ МВА предлагают около 1,5 тыс. высших учебных заведений всех континентов  [4].  В 
рейтинге лучших бизнес-школ мира, по версии Global MBA ranking (2007 г.), первые четыре места занимают американские бизнес-школы: 
University of Pennsylvania, Wharton; Columbia Business School; Stanford University GSB; Harvard Business School. Уступая пятое и седьмое 
места лондонской Business School и французско-сингапурской бизнес-школе Insead соответственно,  десятку лучших завершают опять-таки  
американские бизнес-школы - University of Chicago; New York University, Stern; Dartmouth College, Tuck и Yale School of Management [5].   

Такое распределение бизнес-школ в рейтинге образовательных услуг не случайно, ведь именно Соединенный Штаты Америки 
являются родоначальником бизнес-образования: в 1881 г. при Пенсильванском университете в Филадельфии была основана первая в мире 
бизнес-школа, которая сегодня считается самой крупной в США. А в  1900 году  в Ганновере, американском городе с европейским 
названием, в Дартмут-колледже,  была открыта бизнес-школа – Tuck School of Business, выпускникам которой в 1902 г. впервые была 
присуждена первая магистерская степень в области бизнеса. Вскоре магистерские бизнес-программы стали вводиться в других учебных 
заведениях, и к 1922 г. в США функционировали уже  147 бизнес-школ. Название магистерских программ (МБА) прочно закрепилось за 
ними к 1915 году.  

В конце 50-х-начале 60-х гг. ХХ в. опыт обучения по программам МБА  начали перенимать и европейские страны. Так, в Испании  
в это время появились бизнес-школы ESADE  и IESE, во Франции – INSEADE, в Англии – Лондонская и Манчестерская бизнес-школы. 
Чуть позже бизнес-обучением были охвачены и другие европейские государства. Основываясь на американских подходах, европейское 
образование начало формироваться все же в несколько ином ключе, с учетом специфики национальной экономики и менталитета стран 
Европы.  

И сегодня разница в американских и европейских программах достаточно ощутима. Как считают специалисты [4, 6], американские 
программы основательнее, хотя несколько перегружены теорией, за счет чего обучение в этих школах более продолжительное. В Европе 
придают большое значение межкультурным различиям, в то время как американское бизнес-образование ориентировано на 
«интернационализацию» и интеграцию с другими странами. В восточно-европейских странах бизнес-программы имеют чрезвычайно 
инновационный характер и адаптированы к потребностям клиента, в чем даже несколько опережают американские школы. В Европе  
готовят специалистов для работы в международных корпорациях всего мира, в США – для американских компаний, расположенных на 
территории своего государства или за рубежом. Оценивая программы этих двух направлений, специалисты затрудняются определить 
первенство любого из них, придавая значение, прежде всего, цели, которую ставит перед собой обучаемый, и стране, в которой он 
собирается работать. 

Анализ программ МБА конкретных европейских стран позволяет отметить их специфику, основанную на национально-этнических, 
политических, экономических, идеологических  и других различиях. В частности, в Швейцарии не требуется проходить вступительное 
тестирование для поступления в бизнес-школу, что затрудняет сбор группы с однотипным уровнем знаний и конкретных навыков. В  
Германии, Австрии и скандинавских странах, где правительство осуществляет финансирование бизнес-обучения, нередко срабатывает 
психологический фактор, снижающий ценность бесплатного обучения. Это вызывает необходимость пересмотра государственных 
подходов к системе бизнес-образования, приводящих к более низкой конкурентоспособности этих бизнес-школ на мировом рынке. 

В большинстве стран Восточной и Центральной Европы государственная поддержка бизнес-образования отсутствует и источники 
финансирования менеджерам приходится искать самостоятельно, в связи с чем их мотивация к обучению резко возрастает. В Америке 
вопрос оплаты решается за счет сотрудничества бизнес-школ с банками, предоставляющими кредиты на обучение, или финансирования 
компаниями своих сотрудников. Преподавание в бизнес-школах Восточной и Центральной Европы, ориентировано на  сотрудничество с 
иностранными преподавателями, в то время как бизнес-школы США и Канады делают акцент на собственном преподавательском составе. 

Определенный интерес представляет изучение особенностей бизнес-обучения в азиатских странах, Японии и Австралии.  
Азиатские и японские бизнес-школы отличаются незначительным процентом иностранных преподавателей и ориентацией на 
фундаментальные исследования. Особенностью Австралии, проводящей открытую иммиграционную политику,  является ориентация на 
широкий спектр применения полученных знаний во всем мире, на обучение иностранных студентов и сотрудничество с иностранными 
преподавателями. 

Несмотря на то, что диплом МВА широко признан во всем мире, единой концепции бизнес-образования до сих пор не существует, 
хотя Европейской организацией по повышению качества бизнес-образования, в которую входят ассоциации по бизнес-образованию ряда 
европейских стран, сформулированы некоторые требования (в частности, касающиеся наличия у кандидатов первого диплома о высшем 
образовании, насыщения учебного плана конкретными темами и направлениями и др.). 

Как утверждают известные американские специалисты по теории менеджмента   Д. Гасли и Г. Менцберг, основными принципами 
современного бизнес-образования являются следующие [7]: 

 управленческое образование должно быть ограничено практикующими менеджерами, отобранными на основе их 
эффективности. Отбор кандидатов следует производить на основе проверки их качеств и способностей, а также рекомендательных писем; 

 управленческая практика и образование должны совпадать и быть интегрированными друг в друга. Следует найти 
оптимальный баланс между обучением на курсах и трудовой деятельностью менеджеров; 

 управленческое образование должно приумножать профессиональный и жизненный опыт. Если идеи кейсов переносятся 
на практику, образование становится практическим, а практика – образовательной; 

 ключ к образованию – осмысленная рефлексия. Под рефлексией авторы понимают не просто размышление, а интерес, 
проверку, анализ и синтез и, как результат, борьбу. И этой рефлексией менеджеры должны делиться друг с другом, обмениваться идеями и 
принимать опыт; 

 развитие менеджмента должно оказывать влияние на организационное развитие. Перед участниками образовательных 
программ ставится задача изменять свои компании на основе полученных знаний и обретенных навыков, причем авторы подчеркивают 
необходимость персональной ответственности менеджеров за распространение этих знаний внутри своей организации; 
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 управленческое образование должно быть интерактивным процессом. Образовательные программы нового типа не должны 
быть нарезаны на изолированные курсы и соединены механически. Требуется интеграция ценностей, отношений и методов обучения, в 
которых менеджеры действительно заинтересованы; 

 все элементы образования должны способствовать обучению и динамическому взаимодействию в рамках свободных 
дискуссий. Наиболее эффективной моделью обучения авторы считают «прожитую рефлексию», когда рассматриваемый материал 
«проживается» в рамках собственного опыта обучаемых и обсуждается  в небольших группах или всем классом. 

Изложенные выше принципы положены в основу разработанной Д. Гасли и Г.Менцбергом совместно с их коллегами из Institute of 
Management Bangalone (Индия), INSEAD (Франция), Lancaster University (Англия) и McGill University (Канада), а также представителями 
японских и корейских школ Программы - Internetional Masters Program in Practicing  Management.  

Практика внедрения МВА-программ предполагает использование гибких подходов к организации процесса  обучения. В 
зависимости от категорий обучающихся, их приоритетов, возможности отрыва от производства  и других факторов, используют следующие 
формы реализации таких программ: 

 Full time MBA – традиционные программы в форме очного обучения, рассчитанные на обучение с отрывом от 
производства; 

 Part time MBA – программы, проводимые «очно», но при этом подразумевающие что учащийся отдает обучению не все свое 
время из-за необходимости совмещать обучение с работой. Наиболее часто используют варианты вечернего и модульного построения 
таких программ; 

 Distance MBA – программы, при которых используются методы дистанционного обучения; 
 Executive MBA (EMBA) – программы, ориентированные на руководителей высшего звена, опытных  руководителей, 

имеющих большой стаж работы; 
 Corporative MBA – программы, разработанные с учетом пожеланий компании заказчика; 
 Blended Learning - смешанная форма обучения, которая позволяет совмещать обучение в аудитории с дистанционным 

обучением. 
 Каждая из программ ориентирована на достижение конкретных целей и включает те элементы обучения, которые помогают 

участникам реализовывать свой потенциал при перенесении полученных знаний и навыков на практику.  
Особый интерес для отечественной практики представляют программы EMBA, направленные на обучение  высшего руководства. 

Именно от этой категории во многом зависит организация всей трудовой деятельности компании,  политика и концепция ее работы, 
установление необходимых деловых контактов. Учитывая, что участники программ EMBA не могут обучаться «очно» наравне с обычными 
менеджерами, организаторы программ предусмотрели, наряду с работой в аудитории, возможность общения с преподавателями и 
тьюторами (консультантами)  с помощью Интернета или телефона.  Эта форма обучения успешно применяется за рубежом уже более 60 
лет, начиная с 1943 г., когда она была апробирована в Чикагском университете, однако на отечественный рынок бизнес-образования она 
пришла только в середине 90 гг. ХХ в. 

Преимущества бизнес-образования любой формы обучения очевидны: квалификация МБА позволяет специалистам выполнять 
работу на любом уровне управления организацией, вооружая их необходимыми знаниями для повышения конкурентоспособности 
компании и обеспечивая долгосрочный успех в бизнесе за счет овладения новыми компетенциями, необходимыми для инновационного 
развития. 

Как свидетельствует практика, в последнее время все большую актуальность приобретают  вопросы обучения менеджеров не 
только  специальным навыкам, но и их умению управлять трудовыми конфликтами.  Некоторые программы бизнес-школ включают в себя 
курсы по психологии бизнеса, переговорам, деловой этике и аналогичным направлениям. В то же время обучение искусству разрешения 
трудовых конфликтов зачастую остается «за кадром». 

Между тем социально-трудовые отношения, складывающиеся в коллективах отечественных предприятий в связи с развитием 
рынка и ужесточением конкурентной борьбы, обусловливают неизбежность возникновения определенных противоречий между 
работодателями (собственниками предприятий) и наемными работниками. Менеджерам разных уровней в той или иной степени 
приходится участвовать в разрешении возникающих коллективных и индивидуальных трудовых споров и конфликтов, нередко принимая 
спонтанные, ситуативные решения.  

Задолженность по заработной плате, невыполнение работодателями положений коллективных договоров, неудовлетворительные 
условия труда, сокращение рабочих мест – все это приводит к повышению конфликтогенности в трудовых коллективах. Так, по оценкам 
специалистов Национальной службы посредничества и примирения, наибольшее количество случаев дестабилизации социально-трудовых 
отношений в 2011 г. наблюдалось на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства (110), 
строительства (87), машиностроения, транспорта и связи (по 45). В разрезе областей Украины  наиболее конфликтогенными в 2011 г. стали 
Полтавская, Днепропетровская и Черниговская области [8]. 

Возникающие между работодателями и наемными работниками противоречия могут перерастать в акции протеста и забастовки, 
приводящие к экономическим, финансовым, временным и моральным потерям, если вовремя не сесть за стол переговоров. Но и переговоры 
могут не дать  желаемых результатов, если их участники не владеют навыками деловых коммуникаций и бесконфликтного общения. 
Особенно полезными при разрешении конфликтов являются медиативные (посреднические) процедуры,  при которых в роли медиатора 
может выступать и сам менеджер, получивший соответствующие навыки при обучении в рамках соответствующих программ или курсов. 

Медиация – это метод разрешения споров и конфликтов с привлечением посредника (медиатора), который помогает 
конфликтующим сторонам наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию с тем, чтобы самим выбрать 
наиболее подходящий для себя вариант решения, который удовлетворил бы интересы обеих сторон. 

Зарубежная практика убедительно свидетельствует о том, что медиация на сегодняшний день является одной из наиболее 
эффективных форм урегулирования конфликтов. Однако в странах СНГ, в том числе и в Украине, ее преимущества еще не оценили в 
полной мере, а многие менеджеры и специалисты, которые по роду деятельности постоянно сталкиваются с конфликтами,  даже не 
знакомы с этим понятием. Так по данным опроса, проведенного среди юристов аналитическим еженедельником «ЮРИСТ & ЗАКОН», 60% 
респондентов имеют довольно смутное представление о медиации, 30% изучали данный способ урегулирования споров и только 10% 
опрошенных ответили, что используют ее в своей практике [8]. 

В странах СНГ медиация как действующий инструмент разрешения противоречий появилась в начале ХХI в., когда в Санкт-
Петербурге, Москве, Донецке, Одессе, Луганске, Киеве, Харькове начали функционировать первые общественные организации, 
использующие в своей практике методы альтернативного разрешения конфликтов. Один из активно функционирующих на сегодняшний 
день центров – это основанный при Киево-Могилянской Бизнес Школе Украинский центр медиации, руководитель которого Г. Еременко 
является Председателем комиссии по вопросам медиации и Советником Президента ICC (Международной торговой палаты). 

Несмотря на то, что практику использования медиации в России и Украине пока еще сложно назвать массовой и системной, 
медиаторами наработан достаточно большой опыт, позволяющий говорить о перспективности развития этого направления в странах 
постсоветского пространства при условии должного внимания к подготовке специалистов соответствующего профиля, в том числе, бизнес-
медиаторов. 

Обучение  бесконфликтному общению в системе бизнес-образования, в рамках центров медиации и отдельных курсов должно 
базироваться на использовании активных подходов, приближающих учащихся к реальным деловым ситуациям, в частности, метода case-
studies (метода кейсов). Проработка конкретных ситуаций предполагает  поиск альтернативных решений, анализ вариантов и активное их 
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обсуждение в группе, за счет чего создается коллективная динамика и решаются проблемы, которые сложно проанализировать 
аналитически.  

Сase-studies был впервые апробирован как метод активного обучения в Harvard Business School в 1924 г., а с 50-х гг. ХХ в. получил 
активное распространение в Западной Европе. Переводные западные кейсы стали использовать в странах СНГ и в Украине, в частности, с 
середины 90-х гг. Сase-studies предусматривает использование таких кейс-технологий как метод инцидента,  метод разбора деловой 
корреспонденции и метод ситуационного анализа.  Метод инцидента состоит в том, что обучающийся сам должен собрать и 
проанализировать недостающую информацию для принятия решения. Особенностью метода разбора деловой корреспонденции является 
анализ пакета документов, которые помогают решить поставленную задачу. Метод ситуационного анализа предполагает, что участник 
case-studies анализирует документы, содержащие описание ситуации, решает предложенную задачу или оценивает уже  совершенные кем-
то и описанные действия с точки зрения их целесообразности [9]. 

Использование сase-studies помогает в получении навыков работы с большим потоком информации, содействует разработке 
алгоритмов принятия решений, развитию аналитического мышления, объективной оценке альтернатив, а также в обретении умения 
делового, бесконфликтного  общения  в ходе групповых обсуждений и дискуссий. 

Выводы из проведенного исследования. Рыночная экономика, ориентированная на инновационный путь развития, требует от 
специалистов овладения новыми знаниями, навыками и умениями, необходимыми для повышения конкурентоспособности компаний.  
Обретение компетенций, соответствующих современным условиям, предполагает получение последипломного образования в формате 
бизнес-школ, курсов, на базе центров медиации и т.п. Одной из ведущих компетенций профессионала, работающего с людьми, является 
умение бесконфликтного общения, которое нужно формировать для укрепления взаимоотношений как в собственном трудовом коллективе, 
так и с бизнес-партнерами.  

Инновационные подходы к обучению связаны с внедрением в программы отечественных бизнес-школ модулей по 
альтернативному разрешению конфликтов (АРК), в частности, по медиации и  бесконфликтному деловому общению, с созданием новых 
кейсов и видео-кейсов, основанных на реальном опыте украинских компаний,  использовании и адаптации к отечественным реалиям 
зарубежного опыта. Решению этой задачи будет способствовать принятие Закона Украины «О медиации», который в настоящее время 
находится на рассмотрении в Верховной Раде. Придание официального статуса методам АРК откроет перспективы формирования системы 
профессиональной подготовки медиаторов, устранит разрозненность специалистов-медиаторов и позволит сформировать для них 
профессиональные нормы и стандарты. 

В этом направлении работает и созданный в 2010 г. на базе экономического факультета Донецкого национального университета 
Учебно-практический экспертный центр ArtDialog, в рамках которого проходят тренинги по обучению студентов основам бесконфликтного 
общения и искусству конструктивного диалога.   В июне 2012 г. впервые были выданы сертификаты, подтверждающие их участие в 52-
часовом курсе-тренинге «Практические навыки коммуникации. Разрешение конфликтов в социально-производственных системах».  
Насущной задачей является разработка комплексной программы обучения в центре ArtDialog, рассчитанной на разные категории 
участников – студентов, профсоюзных работников, специалистов организаций и бизнес-структур. 

Бизнес-образование в Украине пока еще находится в стадии становления, но, как полагают специалисты, разрыв между желаниями 
клиентов и возможностями их обучения вскоре сократится.  И если взять на вооружение слова римского историка и государственного 
деятеля Гая Саллюстия Криспа о том, что при согласии незначительные дела вырастают, а при несогласии величайшие гибнут [10], то 
бесконфликтное общение неизбежно должно стать одним из направлений отечественного бизнес-образования. 
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Постановка проблемы. В условиях глобализации мировой экономики и фундаментально изменившейся рыночной среды 

стратегическими факторами обеспечения конкурентоспособности субъектов хозяйствования становятся инновации. Именно 
инновационные процессы играют ведущую роль в функционировании и развитии предприятия, фирмы, компании, и, в конечном счете, 
являются основой экономического роста государства. Сегодня во все мире экономический рост производственных структур определяется 
той долей продукции и оборудования, которые содержат прогрессивные знания и современные решения. В экономической литературе этот 
процесс характеризуют  как переход от индустриальной экономики ХХ века к экономике, основанной на знаниях. 

В период непрерывных изменений внешней среды, увеличения динамичности конкурентной борьбы и объективной необходимости 
в связи с этим повышения инновационной активности предприятий в целях обеспечения долговременных конкурентных преимуществ 
чрезвычайно остро стоит проблема усиления творческой активности непосредственных носителей знаний, в категорию которых входят 
навыки, умения, практический опыт, информация, интеллект персонала. Поэтому неслучайно, как свидетельствует зарубежный опыт, в 
ведущих мировых компаниях основной акцент в системе корпоративного менеджмента смещен к человеческим ресурсам – знания и их 
носители рассматриваются как основной корпоративный ресурс. Необходимость решения этих задач применительно к отечественной 
практике существенно актуализируются в условиях ужесточения конкурентной борьбы на зарубежном и отечественном рынках сбыта 
продукции. 

Анализ исследований и публикаций. Проблемы формирования и развития человеческого капитала, перехода от индустриальной 
экономики, к экономике, основанной на знаниях, управления трудовыми ресурсами посвящены научные труды многих зарубежных ученых 
и практиков. Среди них работы И. Ансоффа, Д. Врума, Ф. Герцберга, П. Друккера, А. Маслоу, Э. Мейо, Т. Питера, О. Тоффера, Р. 
Уотермена, А. Файоля, К. Хайоса, Й. Шумпетера и других. Значительный вклад в формирование современных подходов к 
совершенствованию кадровой политики в условиях развития рыночных отношений, мотивации персонала, активизации трудового 
потенциала субъектов хозяйствования, управления человеческими ресурсами внесли научные исследования отечественных ученых – В. 
Антонюк, И Буляева, Н. Борецкой, О.Гришновой, В.Данилюка, Т. Дмитренко, А. Еськова, С. Жалило, М. Йохна, А.Колота, Н. Лукьянченко, 
О. Новиковой, В. Панкова, М. Семикиной, Г. Скударя, Л. Федуловой. 

Вместе с тем, сложная ситуация в сфере инновационной деятельности в Украине обусловливает необходимость дальнейшего 
развития исследований в этом направлении, в частности, в контексте осознания особой значимости повышения качественных 
характеристик персонала предприятий, наращивания творческого потенциала человеческих  ресурсов как важнейшего фактора 
инновационного развития экономики. 

Цель статьи – исследование и анализ состояния инновационной активности и кадрового обеспечения инновационной деятельности 
отечественных предприятий, обобщение опыта ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» по системному подходу к 
управлению развитием персонала как основному ресурсу наращивания конкурентоспособности производства, обоснование выводов о 
необходимости его широкого  распространения в промышленном комплексе Украины. 

Изложение основного материала.  Зарубежные специалисты подчеркивают, что эволюция всех успешных компаний оказывается в 
своей основе одинаковой: они добиваются конкурентных преимуществ посредством инноваций, используя как новые технологии, так и 
новые методы работы. Однако после того, как компания достигает конкурентных преимуществ, благодаря нововведениям она может 
удержать их только путем постоянных улучшений [1, с. 62]. Как отмечает Б. Гейтс, высокая скорость инновационных изменений является 
наиболее характерной чертой современного этапа развития бизнеса. «Если в 80-е годы все решало качество, а в  90-е – реинжиниринг 
бизнеса, то ключевая концепция нынешнего десятилетия – «скорость». Здесь и скорость изменения характера бизнеса, здесь и динамика 
изменения образа жизни потребителей и их запросов» [2, с. 12]. Аналогичной точки зрения придерживается и Питер Друккер. Если 
организация не ставит себе целью смело идти навстречу изменениям и быстро меняться вместе с внешней средой, - пишет он, - то она 
обречена на прозябание. В период коренных преобразований выживают только те, кто чутко улавливает тенденции изменений и 
приспосабливается к ним, используя себе во благо открывающиеся возможности. Поэтому реальная задача менеджмента ХХI века 
заключается в том, чтобы превратить в лидеров перемен как можно больше организаций. Для того, чтобы стать лидером перемен, 
необходимо выработать политику, которая заставляет настоящее работать на будущее [3, с. 104-105]. 

В Украине, как наглядно свидетельствует отечественная практика, инновационная деятельность еще не отвечает современным 
требованиям и характеризуется крайне низкой активностью. Так, по данным Госкомстата Украины, если в 2000 г. 18% предприятий 
промышленного комплекса страны занималось инновационной деятельностью, то в 2010 г. их стало всего 13,8%. Количество 
промышленных предприятий, внедрявших инновации, снизилось с 1491 в 2000 г. до 1217 в 2010 г., а количество предприятий, которые 
осваивали производство инновационной продукции, сократилось соответственно с 1372 до 615. Уменьшилось и количество промышленных 
предприятий, реализующих инновационную продукцию: если в 2000 г. их было 1352, то в 2010 г. - 964 [4, с. 323, 325]. 

Существенным негативным фактором снижения инновационной активности в промышленном комплексе Украины является 
хроническое недофинансирование инновационных программ и научно-технических проектов. Так, по данным официальной статистики, 
сумма средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование инновационной деятельности в промышленности 
сократилось с 336,9 млн. грн. в 2008 г. до 127 млн. грн. в 2009 г. и 87,0 млн. грн. в 2010 г. Если, к примеру, в 2010 г. в Германии в структуре 
затрат на инновационные исследования и разработки сумма финансирования из госбюджета составила 27,8% от общего объема, в России – 
62,6%, во Франции – 38,4%, то в Украине – всего лишь 1,1%. Сумма финансовых средств, выделяемых на Украине на инновационную 
деятельность из местных бюджетов, на протяжении ряда последних лет не превышала 0,1% [4, с. 324; 5, с. 32 ]. 

В научной литературе сформировалось два подхода к инновациям – широкий и узкий. При широком подходе инновации – это 
всевозможные изменения, внедрение новых или усовершенствованных решений в технику, организацию, процесс снабжения или сбыта 
продукции. Узкое понимание значения «инновации» сводится, чаще всего к внедрению новых изделий и технологий [6, с. 26, 30]. Однако  в 
современных условиях хозяйствования нельзя отделить инновационный процесс от процесса социального преобразования 
производственных структур, поскольку именно человеческий фактор играет определяющую роль в наращивании конкурентных 
преимуществ производства. Поэтому социальная составляющая инновационного процесса является одним из ключевых факторов 
социально-экономического развития страны, так как любая модель инновации основывается на особенностях восприятия нового людьми, 
персоналом предприятия, поддержки или неприятия инноваций. Характеризуя американский менеджмент конца ХХ века, известные 
специалисты по корпоративному управлению Дж. Грейсон и О,Делл акцентировали внимание на том, что «именно человеческий капитал, а 
не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и 
эффективности» [7, с. 196]. 

Усиление конкурентной борьбы между субъектами хозяйствования объективно обусловливают необходимость обеспечения 
конкурентных преимуществ, в первую очередь, за счет развития трудового потенциала предприятий, повышения его качественных 
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характеристик. В условиях перехода к модели инновационного развития экономики необходим абсолютно новый уровень компетентности 
работающих. Для того чтобы выпускать продукцию, которая была бы конкурентоспособна и воспринята современным мировым рынком, 
необходимы знания новаций, ноу-хау, которые применяются ведущими зарубежными фирмами в технике, технологиях, информационных 
системах, маркетинговых исследованиях, корпоративном менеджменте. Современная компьютерно-информационная база труда требует 
наличия работников, отличающихся высоким уровнем образованности, профессионализма, новаторским подходом к работе, 
инициативностью, стремлением к творческой самореализации.  

В то же время результаты проведенных социологических исследований свидетельствуют, что обеспеченность экономики Украины 
кадрами инновационного типа пока что остается достаточно низкой. Степень готовности работающих на производственном уровне к 
активному включению в инновационную деятельность еще не соответствует современным требованиям перехода к модели инновационного 
развития экономики. Доминирующим типом трудового поведения работников предприятий является традиционно-исполнительское, что 
включает четкое выполнение профессиональных обязанностей, распоряжений, но при этом характеризуется низким уровнем собственной 
инициативы, пассивностью, инерционностью, неготовностью работать по новым перспективным направлениям, что в условиях 
инновационного развития становится серьезным внутренним тормозом повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 
Инновационная модель поведения работников, ориентированная на продуцирование и внедрение нововведений, творческую 
инициативность, до сих пор остается недостаточно распространенной в Украине  [8, с. 104, 105, 167]. 

В современных условиях хозяйствования в процессе формирования кадров для инновационной деятельности необходимо также 
учитывать, что в развитых странах мира развитие экономики и технологий достаточно давно уже связаны с переходом к инновационному 
стратегическому управлению. Этот переход основывается на методологии «технологического предвидения», суть которого заключается в 
постоянных попытках заглянуть в будущее науки, техники, экономики и мирового общественного развития. На постоянной системной 
основе эту методологию, как основную составляющую развития национальных экономик, начали применять еще в 70-е годы ХХ века 
США, Япония, Великобритания, Германия и другие развитые страны. Франция выбрала так называемую модель «100 ключевых 
технологий». Примером применения методологии «технологического предвидения» было формирование и осуществление космической 
программы СССР в середине прошлого столетия. 

Для Украины «технологическое предвидение» приобретает значение особо важного инструмента формирования программы 
развития экономики на  инновационной основе и, соответственно, ориентира направлений подготовки кадров для инновационной 
деятельности. Как  отмечают специалисты, отечественными учеными была разработана научная программа «Технологическое предвидение 
как системная методология инновационного развития Украины», однако её  практическая реализация затруднена в связи с отсутствием 
необходимого финансирования  [9, с. 4-5, 11]. Ссылаясь на приоритет Закона Украины о ежегодном государственном бюджете, хронически 
недофинансировались не только эта, но и другие государственные научно-технические программы и инновационные проекты, в итоге 
некоторые программы не получили и 1% заявленных финансовых средств [10]. 

Результаты выполненного исследования позволяют заключить, что обеспечение устойчивого функционирования предприятия в 
условиях перехода к экономике, основанной на знаниях, в решающей степени предопределяется тем, насколько полно в системе 
корпоративного кадрового менеджмента реализованы задачи формирования образовательной стратегии, отбора, воспитания и  развития 
персонала, способного на высоком профессиональном уровне проводить инновационные изменения. 

Как известно, традиционно кадровый менеджмент на производственном уровне выполняет пять общесистемных функций: 
планирование, организация, оперативное управление, мотивация и контроль. В условиях объективной необходимости активизации 
инновационной деятельности, вовлечения работников в процесс инновационных преобразований без сопротивления изменениям одной из 
ключевых должна стать функция управления развитием персонала – его обучения, переобучения, создания реальных условий для 
повышения профессиональной компетенции и карьерного роста, наращивания творческого потенциала, увеличения численности 
высококвалифицированных специалистов. 

Сегодня необходимо готовить персонал к  инновационной деятельности не только как специалистов по разработке каких-либо 
конкретных нововведений, но, что особенно важно, для выработки у работников установки на новшество, осознанного восприятия 
необходимости постоянных инновационных изменений как неотъемлемого фактора наращивания конкурентоспособности производства. В 
современных условиях хозяйствования производству нужны работники, которым свойственны такие качественные черты, как способность 
продуцирования новых знаний, склонность к инновационной творческой работе, ориентация на новаторство, способность довести 
инновационную идею до внедрения.  

В Украине в этом отношении на протяжении ряда последних лет позитивных изменений не наблюдается. Так, по данным 
официальной статистики за период с 2006 по 2010 годы произошло не увеличение, а снижение количества штатных работников, которые 
обучались новым профессиям: если в 2006 г. их было в Украине 302,6 тыс. чел., или 2,6% от общей численности, то в 2010 г. – 216,5 тыс. 
чел.,  или 2,0% от их общего количества. За этот период не произошло существенных положительных изменений и по такому важному 
направлению обучения кадров, как повышение квалификации работников: если в 2006 г. повысили квалификацию 994,5 тыс. чел.,  или 
8,6% от общего количества штатных сотрудников, то в 2009 г. – их было 890,4 тыс.чел., или 8,3%, а в 2010 г., соответственно – 943,9 
тыс.чел., или 8,6% от их общей численности. В то время как в странах ЕС учебой охвачено приблизительно 20%, в Японии – 80% 
работников от общей численности занятых в промышленности. 

Однако, следует отметить, что несмотря на общую, достаточно негативную картину в сфере подготовки кадров в целом по Украине, 
на отдельных ведущих предприятиях отечественного промышленного комплекса, к примеру, в публичном акционерном обществе 
«Новокраматорский машиностроительный завод» (ПАО «НКМЗ»), эта проблема получила успешное разрешение. 

Как показывает опыт ПАО «НКМЗ», для повышения эффективности кадровой политики в контексте активизации инновационной 
деятельности необходимо обеспечить системный подход к профессиональному обучению персонала. Созданная в акционерном обществе 
система управления развитием персонала включает новейшие персонал-технологии и определяет политику непрерывного 
профессионального развития кадрового состава, формирования интеллектуального потенциала и управления знаниями [11, с. 45-57].  

Система непрерывного профессионального развития персонала ПАО «НКМЗ», в основу разработки которой положен ключевой 
тезис: «Развитие организации через развитие персонала», состоит из 10 взаимосвязанных блоков, объединенных в три подсистемы. 

Подсистема методического обеспечения включает три бока: 
стратегию ускоренного эволюционного развития персонала (программа развития стратегических групп профессий); 
организационно-экономических и технико-технологических преобразований на заводе; 
внутризаводских систем и стандартов (функциональные требования к персоналу в рамках бизнес-процессов). 
Подсистема управления бизнес-процессами развития персонала состоит из пяти блоков: 
управления знаниями; 
профессионального обучения персонала современным информационным технологиям; 
формирования интеллектуального корпоративного потенциала на базе непрерывного обучения персонала; 
аттестации и сертификации персонала; 
упреждающей подготовки кадров. 
Подсистема  создания программно-технического комплекса включает два блока: 
технического обеспечения учебно-производственного и организационно-методического комплекса профессионального обучения; 
технического обеспечения учебно-производственного комплекса упреждающей подготовки высококвалифицированного персонала. 
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Органичной составляющей системы непрерывного профессионального развития персонала ПАО «НКМЗ» является создание и 
внедрение  АРМ специалистов. 

Практическая реализация разработанных в ПАО «НКМЗ» моделей стратегического инновационного преобразования производства 
и комплексно-целевой системы управления развитием персонала, формируя единое целенаправленное мотивационное поле для интеграции 
интересов предприятия и трудового коллектива в решении задач наращивания инновационного потенциала производства, обеспечивают 
высокую конкурентоспособность акционерного общества на мировом и отечественном  рынках индустриальной техники.  Благодаря 
эффективному  творчеству персонала при создании наукоемкой продукции среди заказчиков и зарубежных партнеров завода такие 
известные в мировом бизнесе фирмы как «Экосталь», «Крупп», «Шлеманн-Зимаг», «Фамако», «Сименс», «Маннесманн-Зимаг», «Даниели», 
«Фест-Альпине» и др. За последние годы завод выиграл ряд важных тендеров у таких мировых производителей индустриальной техники 
как «Рукопп» «Марубени», «Конкаст», «Даниели» [11, с. 103]. 

Опыт ПАО «НКМЗ» по системному подходу к управлению развитием персонала, капитализации знаний, мобилизации 
инновационных ресурсов, безусловно, заслуживает самого пристального внимания ученых и практиков. Его широкое распространение на 
других предприятиях будет способствовать наращиванию инновационного потенциала промышленного комплекса Украины. 

Выводы. В современной экономике, базирующейся на высоких технологиях, знаниях, гибком учете изменений конъюнктуры 
рынка, существенно возрастают требования, предъявляемые к качеству кадрового обеспечения инновационной деятельности. Однако 
проведенное исследование дает основание для вывода о том, что на Украине инновационный тип поведения пока что мало распространен 
среди работающих на производственном уровне. Поэтому проблема формирования  кадрового состава предприятий, адаптивного высоким 
требованиям инновационного развития экономики, остается одной из первоочередных в кадровом менеджменте. 

Опыт ПАО «НКМЗ» наглядно показывает, что для поддержания инновационной модели развития предприятия необходимо создать 
реальные возможности для проявления инновационного творческого поведения у работников всех категорий, их активного и 
заинтересованного включения в инновационный процесс. Ключевую роль в решении таких задач играет разработка и внедрение 
комплексно-целевой системы управления развитием персонала, обеспечивающей постоянное обновление знаний и повышение 
профессионально-квалификационного уровня работников. К основным системообразующим компонентам относятся: 

обеспечение непрерывного профессионального обучения кадрового состава предприятия с использованием новых учебных и 
методических программ, возможностей современных инновационных технологий и новейшего учебно-производственного оборудования; 

организация упреждающего обучения и переподготовки кадров для работы на новом уникальном оборудовании в процессе 
технического перевооружения производства; 

создание условий для получения поливалентной квалификации и карьерного роста персонала; 
организация профессионального обучения  специалистов современным информационным технологиям, создание условий для 

адаптации работников всех категорий к компьютеризации бизнес-процессов; 
создание современного учебно-производственного и организационно-методического комплекса, оснащенного современным 

учебно-производственным оборудованием. 
Таким образом, результаты выполненного исследования и обобщение опыта ПАО «НКМЗ» позволяют сделать принципиально 

важный вывод о том, что в условиях перехода к модели инновационного развития использование современных инструментов 
инновационно-кадрового менеджмента в системе корпоративного управления и системный подход к формированию кадров  
инновационного типа создают реальные предпосылки для  практической реализации глобальной задачи – создания исключительных 
возможностей для  поступательного наращивания  технического и интеллектуального  потенциала предприятия, его 
конкурентоспособности на зарубежном и национальном рынках сбыта  выпускаемой продукции. Только таким путем представляется 
возможным обеспечить интеграцию отечественных товаропроизводителей  в мировую хозяйственную систему на равных. 

 
РЕЗЮМЕ. 
Стаття присвячена проблемам кадрового забеспечення інноваційної діяльності. Проаналізовано стан інноваційної активності в 
промисловому комплексі України. Обгрунтовано вимоги до кадрового потенціалу підприємств відповідно до потреб інноваційного 
розвитку економіки. Узагальнено досвід ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» щодо створення сучасної високоефективної 
комплексно-цільової системи управління розвитком персоналу, зроблено висновок про корисність його широкого розповсюдження. 
Ключові слова: конкуренція, інновації, кадровий менеджмент, системний підхід до формування кадрів для інноваційної діяльності. 
РЕЗЮМЕ. 
Статья посвящена проблемам кадрового обеспечения инновационной деятельности. Проанализировано состояние инновационной 
активности в промышленном комплексе Украины. Обоснованы требования к кадровому потенциалу предприятий в соответствии с 
потребностями инновационного развития экономики. Обобщен опыт ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» по созданию 
современной высокоэффективной комплексно-целевой системы управления развитием персонала, сделан вывод о полезности его широкого 
распространения. 
Ключевые слова: конкуренция, инновации, кадровый менеджмент, системный подход к формированию кадров для инновационной 
деятельности.  
SUMMARY 
The article deals with the problems kadrovogoobespecheniya innovation. The state of innovation in the industrial complex of Ukraine. The 
requirements to the staff potential of enterprises to meet the needs of innovation development of economy. The experience of PAO "Novokramatorsk 
Machine-Building Plant" to create a modern highly complex task of managing the development of staff, concluded that the usefulness of its wide 
distribution. 
Keywords: competition, innovation, human resource management, a systematic approach to building staff for innovation. 
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Постановка проблеми. Приватна власність покликана служити інтересам суспільства шляхом сплати податків, що є особливістю 

податкового права, яке має примусовий характер вилучення частини доходів, що викликає протидію платників податків і виражається в 
ухиленні від оподаткування, контрабанді та вчиненні інших правопорушень. Крім того, існує низка факторів, які негативно впливають на 
багатьох платників податків та чесне виконання ними своїх обов’язків. Це: численні випадки ухилення від сплати податків, за якими не 
було вжито відповідних санкцій; недостатня ефективність податкових положень, які дозволяють окремим категоріям платників податків 
уникати жорстких санкцій, у результаті чого в багатьох громадян виникає переконання, що можна уникнути правової відповідальності; 
неповага до податкових органів багатьох платників податків. 

У сучасних умовах сама ідеологія та концепція модернізованого підходу до окресленої проблеми потребують значних коректив 
щодо застосування комплексної, системної методології дослідження, що дозволило б поєднати в застосуванні інноваційні технології та 
практичну спрямованість у досягненні результатів конструктивного  формування бізнес-процесів обслуговування платників податків на 
всіх рівнях іх ієрархій. Забезпечення модернізації податків і зборів митних платежів, усунення наявних диспропорцій є одним із головних 
завдань сучасної теорії  податкового і кадрового менеджменту. Усе  це викладає і зумовлює актуальність теми дослідження 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним проблемам функціонування податкової служби традиційно 
приділяється значна увага. Особливо необхідно відмітити плідну працю видатних учених різних галузей знань таких, як: В.Б. Авер’янов, 
О.О. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, Л.К. Воронова, П.Т. Гега, І.П. Голосніченко, О.Ю. Грачова, Л.М. Доля, 
В.Л.Журавський, Р.А. Калюжний, Ю.М.Комар, М.П. Кучерявенко, Н.Д.Лук'янченко, Н.Р. Нижник, В.П. Пєтков, С.Г. Пєпєляєв, 
Д.М. Притика, В.М.Огуй, В.М. Попович, О.П. Рябченко, Л.А. Савченко, В.В. Цвєтков та ін. Однак ще відсутні наукові праці й узагальнені 
теоретичні дослідження, присвяченні комплексному аналізу саме модернізації формування бізнес-процесу обслуговування платників 
податків на прикладі ДПІ України..  

З урахуванням зазначеного, в цій статті зроблено спробу переосмислити і науково пояснити процеси, які відбуваються в 
модернізації державної податкової служби України, сформулювати концептуальні засади оновленої системи адміністрування податків, 
розв’язати актуальні проблеми управління у цій сфері й напрацювати прикладні наукові рекомендації щодо формування нової стратегії і 
тактики діяльності податкової служби. Саме цим і зумовлено вибір теми дослідження. 

Мета дослідження – модернізація діяльності персоналу податкових державних служб України в бізнес-процесах платників 
податків. 

Результати дослідження. Модернізація державної податкової служби є одним з інструментів перебудови, ключовою ланкою у 
збільшенні надходжень до бюджету. Вона, зокрема, передбачає виконання таких завдань: 

забезпечення добровільної сплати всіх законодавчо встановлених в Україні податків та зборів, 
налагодження партнерських відносин з платниками податків; 
впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів обслуговування платників; 
впровадження програми комп’ютеризації та максимальної автоматизації всіх процесів адміністрування податків. Тобто, 

модернізація передбачає розробку та впровадження якісно нової моделі функціонування податкової служби в Україні, трансформацію її у 
провідний, підзвітний суспільству, високоефективний орган виконавчої влади. 

Слід визнати, що для подолання негативних явищ державну податкову систему взагалі та ії персонал, в тому числі, в Україні 
останніми роками вдалося дещо модернізувати[1; 2,с.3-21; 3, с.93-111]. 

Для виконання своїх функцій державі,регіонам і місцевим органам управління є необхідним апарат ефективно діючих менеджерів. 
У той же час професійні кадри потрібні всім структурам, які функціонують у межах державної податкової служби. Держава не може 
залишити ці кадри поза своїм впливом, тому що без цього не може бути забезпечена нормальна життєдіяльність людей, суспільства в 
цілому[4,c.412-414 ; 5 , с.320-328]. 

Ефективна реалізація бізнес – процесів обслуговування платників податків - це мета й завдання персоналу будь-якої Державної 
податкової інспекції районів і міст України. Для їхнього досягнення розроблені методи й інструментальні засоби опису, проектування, 
аналізу й оцінки бізнес - процесів, концепції й правила їхньої реорганізації. Бізнес-процес обслуговування платників податків являє собою 
набір взаємозалежних бізнес - процедур у результаті яких виробляється певна група продуктів і послуг ДПІ. Усі бізнес - процеси 
обслуговування платників податків існують для виконання функцій ДПІ й повинні відповідати встановленій  ієрархії цілей в їх  рішеннях і 
проектах.  

В статті для досягнення постановленої мети запроваджено – конвергенцію (от лат. convergo - «зблизюю») - процес зближення, 
сходження (в різному сенсі), компромісів; протилежна діверсіфікації (новолат. diversificatio -  раз'єднюю; от лат. diversus - різний и facere - 
роблю) - розширення,роз'єднання. Наприклад, діверсифікація податків і зборів є і буде соціальним обов’язком, який випливає з права 
приватної власності. Шляхом діверсіфікації скасовано збір до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації Чорнобильської катастрофи та 
соціального захисту населення. Удосконалено механізм розрахунків між бюджетом і платниками. Та обтяжливість моделі податкової 
системи України дедалі визначається передусім не величиною податкових ставок, а складністю і нестабільністю правового забезпечення 
системи податкового адміністрування, а також вузькістю господарських оборотів, деформаціями грошової сфери та фінансів підприємств. 
У цілому комплексність податкового реформування пов’язується з прийняттям нового Податкового кодексу [1]. Основна причина цього 
полягає у відсутності в нашому суспільстві консенсусу щодо того, якою має бути податкова система якість якої коливається і залежить від 
політичних сил. Крім того, загострення політичного протистояння в державі дедалі посилює значущість економічної, особливо фіскальної, 
політики та стає на заваді податковій реформі. До того ж поки що не сформовано цілісної державної концепції бюджетної та податкової 
політики як вагомих важелів реалізації довгострокової стратегії розвитку. Залишається не дослідженим на достатньому рівні вплив на 
структуру бюджетних надходжень і витрат можливого вступу України до НАТО, СОТ, ЄС та інших міжнародних організацій, участь у яких 
вимагає колосальних фінансових витрат. Тому, на наш погляд, можливість створення цілісної та постійної моделі оподаткування, яка була б 
зафіксована в єдиному документі – Податковому кодексі – є маловірогідною. Більш доцільним у цій ситуації є поетапне реформування 
податкової системи шляхом удосконалення або прийняття окремих податкових законів з урахуванням вимог національного та 
міжнародного права як це реалізується Україні по теперішній час з кінця 2010 року і планується в Комплексній Програмі до 2015 року[1;  6, 
с50-59]. 

                                           
© Важинська В.В., 2012 
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Останнім часом часто виникає питання про проведення бізнес - процес реінжинірингу обслуговування платників податків у зв'язку 
із впровадженням комп'ютерних систем управління, а саме процес впровадження систем такого класу  повинен супроводжуватися різними 
варіантами реінжинірингу бізнес-процесів обслуговування платників податків у ДПІ. У даній роботі спробуємо як розділити, так і погодити 
процеси пов'язані з бізнес - процесом реінжинірингу обслуговування платників податків (БПРОПП) і впровадженням АСУ, так і показати 
взаємозв'язок між цими процесами. Насамперед, необхідно сказати, що все-таки БПРОПП і впровадження АСУ - це процеси зовсім різні, і 
не треба їх змішувати один з одним. Впровадження комп'ютерної системи, особливо західної системи в Україні, приводить до необхідності 
проведення деякої  модифікації бізнес-процесів обслуговування платників податків, що у поверхневому розгляді може бути названий бізнес 
- процес реінжинірингом обслуговування платників податків, хоча сутність даного процесу дуже відрізняється від бізнесу-процесу 
обслуговування платників податків. Слід зазначити той факт, що не слід намагатися впровадити комп'ютерну систему при відсутності якої-
небудь чітко сформульованої системи управління. Самий оптимальний варіант, коли проявляється який-небудь інтерес до впровадження 
систем такого типу, але в основному сьогодні темою впровадження систем такого класу в реальному житті не цікавляться, тому що це 
пов'язано із чималими матеріальними витратами, мати які ніхто з керівників районів, міст і ДПІ не бажає [8; 9,c.15]. 

Неупорядковані бізнес-процеси обслуговування платників податків влаштовує більшість підприємств, підприємців і бізнесменів, 
тому що на сьогоднішній день із існуючою законодавчою базою й неправильною системою оподатковування підприємству легше й краще 
працювати в “тіні” і приховувати свою реальну господарську діяльність. У результаті чого відділ інформаційних послуг платникам податків 
ДПІ постає перед проблемою, що не змогли вирішити керівники вищої й середньої ланки ДПС районів, міст і областей України, тобто 
впорядкування всіх бізнес-процесів обслуговування платників податків на підприємствах різних форм власності, створення й впровадження 
на цих  підприємствах систем прийняття управлінських рішень й інших різних систем оподаткування, які допомагають ефективніше 
працювати ДПІ, буде впроваджувати саме цей відділ. Дане завдання є не легким й не дивно, що його реалізація в більшості випадків не 
доводиться до логічного завершення по поповненню місцевих, обласних і Державного бюджетів України. 

Варто врахувати той факт, що поступово зі зміною й розвитком умов бізнесу, удосконаленням нормативно-правової бази в державі 
й створення умов для розвитку бізнес-процесів обслуговування платників податків зростає незадоволеність обліковою практикою вже 
самих керівників вищої й середньої ланки ДПС [8;10,188с.].  

В результаті багаторічних дискусій про концепцію реформування податкової системи України була признана пріоритетність 
кодифікації українського податкового законодавства. Вчені і практики прийшли до висновку, що нестабільна податкова система підриває 
основу бюджетної системи країни, провокує політичну нестабільність та соціальну напругу. 

Комплексно ця проблема може бути вирішеною лише за умови системних підходів до її усунення, і в першу чергу шляхом 
законодавчого врегулювання питань оподаткування та за наявності адекватних умов адміністрування податків, що дозволить уникнути 
подібних неконтрольованих ситуацій в подальшому. На нашу думку, саме через це актуальність адміністрування податків з кожним днем 
набирає сили. 

Основу роль при виконанні дохідної частини Державного бюджету відіграє Державна податкова служба України. Для ефективної 
діяльності щодо мобілізації грошових коштів у формі податків, зборів та інших обов’язкових платежів, повного та своєчасного їх 
перерахування до відповідних бюджетів створена складна організаційна структура органів ДПС і ДПІ. Велике значення відіграє 
кваліфікаційний рівень осіб, які займають посади державних службовців в цих органах. Від вмінь, знань, навичок, особистих якостей 
кожної людини – працівника податкових органів, залежить виконання органами ДПС і ДПІ поставлених законами та іншими нормативно-
правовими актами цілей та завдань в цілому. 

На сьогодні перед органами державної податкової служби (ДПС) і ДПІ стоїть завдання удосконалення діючих форм і методів 
масово-роз’яснювальної роботи (МРР) та запровадження і розвиток нових форм роботи, а також окремих питань організації цієї роботи з 
метою досягнення добровільності виконання платниками податків власних податкових зобов’язань(рис.1). 
 

 
Рис. 1. Діяльність персоналу податкових служб України в бізнес – процесах  платників податків 

 
Крім роботи з теперішніми платниками податків, підрозділи МРР працюють і з потенційними платниками податків ("аудиторіями", 

"клієнтами"), які доцільно об’єднати в наступні групи, що дозволяє застосовувати інструменти масово-роз’яснювальної роботи, саме до 
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конкретної "аудиторії". У кожного клієнта є свої особливості ("характеристики"), які необхідно враховувати при виборі форм і методів 
МРР. Для класифікації платників на рис. 1 застосовано принцип сегментації за клієнтурною ознакою.  

Аналіз сучасного стану формування   бізнес-процесу обслуговування платників податків у Кіровській  ДПІ м. Донецька  наведено у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Аналіз сучасного стану формування   бізнес-процесу обслуговування платників податків у Кіровській  ДПІ м. Донецька( 01.04. 

2012) 
 01.01. 

2009 
01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.04. 
2012 

Кількість проживаючих -       тис.чол. 160,3. 159,7. 158,9. 158,0. 158,0 
Кількість зареєстрованих  платників 
податків - 

9623 9909 10096 10266 10266 

із них:  
  - юридичних осіб  

2051 2042 2063 2095 2095 

в т.ч. ті, що сплачують  податки -   
- юридичні особи - 

1784 1697 1697 1703 1703 

- фізичні особи - 7572 7867 6975 7393 7393 
Надійшло: 
до Зведеного бюджету,- млн.. грн.. 

164,5. 139,2 171,9  . 273,1. 72,7. 

до Державного бюджету,-млн.. грн.. 69,5  . 47,0  . 49,6. 107,8. 29,5. 
до бюджету м. Донецька, млн.. грн.. 95,0. 92,2. 122,3. 165,3. 43,2 
Прийом Керівництвом ДПІ,чол..    155 87. 82 71 12 
Видача реєстраційних  номерів  8367 5420 5874 5909 1561 

 
Висновки та пропозиції. Таким чином, з приведених даних видно що в Кіровському районі м. Донецька юридично не 

зареєстровано великих підприємств і ДПІ працює тільки з малими і середніми платниками податків. Результати  дослідження впливу 
запровадження Податкового кодексу на стан бізнес - процесу обслуговування платників податків на прикладі  ДПІ  у Кіровському   районі 
міста  Донецька Донецької області приведені в табл. 2-3.  

Загальна чисельність населення Кіровського району м. Донецька становить 159654 громадянина. Згідно інформації, отриманої від 
ДПА у Донецькій області, про громадян працездатного віку, які не отримували будь-яких доходів станом на: 

- На 01.10.10 по 28935 громадянам була відсутня інформація про отримані доходи. За підсумками проведеної роботи до 
оподаткування залучено 5402 громадянина або 18,7%, які раніше не платили податки, додатково надійшло до бюджету 1190,5 тис.грн. 

На 12.07.11 по 20591 громадянину, була відсутня інформація про отримані доходи за 1 квартал 2011 року. Проведена робота з 
12324 громадянами, або 59,9%. Кількість громадян, які в ході відпрацювання було залучено до сплати податків 5,2% або 1063 громадянина, 
сума надходжень до бюджету 203,6 тис.грн. 

У березні 2012 року проведено 26 перевірок СПД юридичних осіб та ФО - підприємців, донараховано 78,6 тис.грн. податку на 
доходи фізичних осіб. 

 
Таблиця 2 

Податкові навантаження на всі та на малі підприємства ДПІ у Кіровському районі міста  Донецька, % 
Роки    I квартал  №    

 
Показники 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 
1. Відношення обсягів 

надходжень єдиного 
податку до бюджету та 
реалізованої продукції 
малими підприємствами 
платниками податків 

 
0,3 

 
0,31 

 
0,34 

 
0,34 

 
0,52 

 
0,7 

 
0,65 

 
0,93 

 
1,21 

 
1,56 

 
1,56 

 
1,56 

2. Відношення обсягів 
надходжень податку на 
прибуток підприємств до 
бюджету та випущеної 
продукції всіма 
підприємствами 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

  
 
3 

3. Різниця в ставках для 
платників єдиного податку 
для неплатників та 
платників ПДВ 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

  
5 

4. Сумарне податкове 
навантаження підприємств 
ПДВ та  податки на 
прибуток 

 
0,67 

 
0,83 

 
0,91 

 
1,0 

 
1,05 

 
1,07 

 
1,07 

 
1,07 

 
2,67 

 
4,19 

 
4,34 

 
4,49 

Розраховано  за даними Держкомстату України  
ДПІ у Кіровському районі м. Донецька проводиться робота з легалізації доходів працездатного населення за яким інформація про 

доходи відсутня. 
В ЦБД ДРФО Україні по жителям Кіровського району м. Донецька, станом на 12.07.11 відсутня інформація в отримані доходи по 

20591 громадянину. 
Зі списку доведеного ДПА в Донецькій області, в березні 2012 року залучено до сплати податків 236 громадян, сума сплачених 

податків - 38,9 тис.грн., В т.ч: 
з 221 громадянами були офіційно укладені трудові договори, сума сплачених податків 35,4 тис.грн.; 
8 громадян оформилися як СПД, сума сплачених податків 1,0 тис.грн.; 
7 громадян задекларували свої доходи, сума сплачених податків 2,5 тис.грн. 
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Таблиця 3 

Дослідження впливу запровадження Податкового кодексу на стан бізнес - процесу обслуговування платників податків на прикладі 
ДПІ у Кіровському районі міста  Донецька Донецької області 

Кількість платників податків  
на податковому обліку 

Дані  за березень 2012 року, тис.грн. 
Дані  за перший квартал 2012 року, 

тис.грн. 

Категорія 
платників 

На 
01.01.20

11 
 

На 
останню  
звітну 
дату 

Відхі-
лення 

Кіль- 
кість -
прові- 
рок 

Вияв-
лено 
пору-
шень 

Донара-
ховано 

Фак-
тично 
упла-
чено 

Кіль-
кість  
пере-
вірок 

Вияв-
лено 
пору-
шень 

Дона-
рахо-
вано 

Фак-
тично 
упла-
чено 

Юридичні особи  2095 2115 20 7 5 2,6 2,6 21 15 7,3 7,3 

Фізичні особи 8171 8133 -38 19 11 76 76 46 26 134,3 134,3 
ВСЬОГО 10266 10248 -18 26 16 78,6 78,6 67 41 141,6 141,6 

 
Необхідно розробити Проект "Програми оптимізації бізнес-процесів обслуговування платників податків на прикладі ДПІ у 

Кіровському районі міста Донецька Донецької області на 2013-2015 роки". Головна Мета Проекту -збільшення ресурсної бази бюджетів 
всіх рівнів, створення необхідних умов для забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого 
використання інформаційних технологій 

Головною метою органів державної податкової служби є впровадження ідеології добровільної сплати податків суб’єктами 
підприємницької діяльності, взаєморозуміння та формування високої податкової культури громадян . 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті зроблено спробу переосмислити і науково пояснити процеси модернізації діяльності персоналу податкових служб Укрїни в бізнес-
процесах  платників податків, сформулювати концептуальні засади оновленої системи в цьому напрямі, розв’язати актуальні проблеми 
управління у цій сфері й напрацювати прикладні наукові рекомендації щодо формування нової стратегії і тактики діяльності податкової  
служби в модернізації  бізнес - процесу обслуговування платників  податків на прикладі  ДПІ  у Кіровському районі міста Донецька 
Донецької області. 
Ключові слова: модернізація, персонал, податкова інспекція, бізнес-процес, система,сервіс, аналіз, діверсіфікація, конвергенція, наукові 
рекомендації 
РЕЗЮМЕ 
В статье сделана попытка переосмыслить и научно объяснить процессы модернизации деятельности персонала налоговых служб Укрины в 
бизнес-процессах налогоплательщиков, сформулировать концептуальные основы обновленной системы в этом направлении, решить 
актуальные проблемы управления в этой сфере и выработать прикладные научные рекомендации по формированию новой стратегии и 
тактики деятельности налоговой службы в модернизации бизнес - процесса обслуживания налогоплательщиков на примере ГНИ в 
Кировском районе города Донецка Донецкой области. 
Ключевые слова: модернизация, персонал, налоговая инспекция, бизнес-процесс, система, сервис, анализ, диверсификация, конвергенция, 
научные рекомендации 
SUMMARY 
The article attempts to rethink and scientifically explain the processes of Ukraine’s tax services staff modernization in business processes of taxpayers 
formulate conceptual basis updates in this direction, to solve urgent problems of governance in this area and work out applied scientific 
recommendations regarding development of new strategies and tactics of the tax authorities in modernizing business - servicing process taxpayers for 
example STI in the Kirov district of Donetsk, Donetsk region. 
Keywords: modernization, personnel, Tax, business process, system, service, analysis, diversifikatsiya, convergence, scientific advice 
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НОРМАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 
 

Воробьёва Е.А., аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда, Донецкий национальный университет  
  

 
Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования одной из важных проблем является рациональное использования 

рабочего времени. Рыночная экономика вносит существенные изменения в содержание трудовых отношений и в правовое положение их 
субъектов в связи с внедрением новых методов хозяйствования, а также постоянного формирования рынка труда. Трудовое 
законодательство – единственная отрасль законодательства, которая способна непосредственно воздействовать на основную 
производственную силу – персонал. Поэтому под влиянием системы норм трудового законодательства формируется правовой механизм 
социальной защиты работников, который может защитить людей в процессе трудовой деятельности. 

Без внимательного изучения в трудовом праве такого вопроса, как справедливого соотношения рабочего времени и времени 
отдыха, невозможно эффективное регулирование процесса труда. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема рационального использования рабочего времени является ключевой в 
управлении персоналом, которая постоянно изучает теоретические аспекты формирования его эффективной системы управления. Среди 
ведущих ученых занимающихся этим направлением в трудовой сфере, можно назвать Зиновьева И.Ф., Кибанова А.Я., Шекшню С.В., 
Лукьянченко Н.Д., Колота А.М., Данюка В.М., и др. 

Выделение нерешенной проблемы. В современных условиях глобальной конкуренции и стремительного научно-технического 
прогресса актуальной задачей для предприятий Украины является рациональное распределение рабочего времени. Поэтому для развития 
оптимизации любому предприятию, стремящемуся успешно работать на рынке необходимо использование строго нормативного подхода к 
управлению рабочим временем, что обусловливает актуальность выбранной темы. 

Цель статьи – проанализировать нормативное использование рабочего времени на отечественных предприятиях в современных 
социально-экономических условиях развития. 

Результаты исследования. В законодательных документах о трудовом праве Украины, которые включают в себя Конституцию 
Украины, Кодекс законов о труде, нормативно правовые акты, законодательные, учредительные документы, постановления Кабинета 
Министров под рабочим временем понимается время, в течение которого работник должен выполнять порученную ему работу (трудовую 
функцию) в соответствии с законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, графиком, коллективным и трудовым 
договором, находиться в распоряжении работодателя [1].  

Помимо времени, затрачиваемого работником на непосредственное выполнение трудовой функции, в рабочее время включаются и 
некоторые другие периоды на основании соответствующих нормативных правовых актов (перерывы для кормления ребёнка; краткие 
перерывы для отдыха, предоставляемые грузчикам, машинисткам и др.; подготовительно-заключительное время, т. е. время, необходимое 
для подготовки начала работ и их завершения, на отдельных видах работ время в пути к месту работы и обратно). При расчете нормы 
продолжительности рабочего времени непосредственно на предприятии следует руководствоваться ниже указанным. 

Рассматривая Кодекс законов о труде Украины (далее - КЗоТ), было установлено, что нормальная продолжительность рабочего 
времени работников не может превышать 40 часов в неделю. Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут 
устанавливать норму продолжительности рабочего времени, что предусмотрено статьей данного кодекса. В случае установления меньшей 
нормы продолжительности рабочего времени следует иметь в виду, что оплата труда в этом случае должна производиться по полной 
тарифной ставке (полным окладом). 

На предприятиях вопросы режима рабочего времени в целом, по структурным подразделениям и по отдельным категориям 
работников решаются правилами внутреннего трудового распорядка либо в коллективных договорах на основе законодательства Украины. 
Что предусматривает возможность установления одного из двух видов рабочей недели: пятидневной или шестидневной. 

При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего распорядка или 
графиком сменности, утверждаемыми администрацией по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом 
организации с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива и с соблюдением установленной продолжительности рабочей 
недели. Пятидневная рабочая неделя с двумя днями отдыха является преобладающей.  

Второй вид рабочей недели – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – устанавливается на тех предприятиях, где по 
характеру производства и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецелесообразно. При шестидневной рабочей неделе 
продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов при недельной норме 36 часов 
и 4 часов при недельной норме 24 часа. Шестидневная рабочая неделя, как и пятидневная, устанавливается работодателем совместно с 
соответствующим выборным профсоюзным органом с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива. Данный вид рабочей 
недели вводится чаще всего в организациях сферы обслуживания, а также в учреждениях образования и медицинского обслуживания.  

Кроме того, законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 
работников (учителей, врачей и других). Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных 
средств на предприятиях и в организациях для женщин, которые имеют детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида. 

При расчете баланса рабочего времени следует иметь в виду, что согласно КЗоТ накануне праздничных и нерабочих дней  
продолжительность работы работников, кроме тех, которым предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени 
(учащиеся и т.д.), сокращается на один час как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе, а накануне выходных дней 
продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов [2]. 

Как правило, с целью создания благоприятных условий для празднования, а также рационального использования рабочего времени 
распоряжениями Кабинета Министров Украины рекомендуется переносить рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.  
В связи с тем, что указанное распоряжение носит рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимается 
работодателем самостоятельно выдачей приказа или иного распорядительного документа 

Принятое работодателем решение о переносе рабочих дней меняет график работы предприятия (учреждения, организации) и норму 
продолжительности рабочего времени в месяцах, в которых введен перенос рабочих дней. Поэтому все действия по предоставлению 
отпусков, выхода на работу должны осуществляться по измененному в связи с переносом рабочих дней графиком работы предприятия. 

Законодательством не установлено единой нормы продолжительности рабочего времени в год. Эта норма может быть разной в 
зависимости от того, какая рабочая неделя установлена на предприятии (пятидневная или шестидневная), какая продолжительность 
ежедневной работы, когда установлены выходные дни. А потому на предприятиях, в учреждениях и организациях норма 
продолжительности рабочего времени в год определяется самостоятельно с соблюдением требований ст. 50 - 53, 67 и 73 КЗоТ Украины [3]. 

Министерство труда и социальной политики Украины в августе 2011 года утвердило нормы продолжительности рабочего времени 
на 2012 год. 

Так, при расчете этих норм при указанных условиях, производимом по календарю пятидневной рабочей недели с двумя 
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выходными днями в субботу и воскресенье при одинаковой продолжительности времени работы за день в течение рабочей недели и 
соответствующим уменьшением продолжительности работы накануне праздничных и нерабочих дней, нормы продолжительности рабочего 
времени в часах представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Нормы продолжительности рабочего времени на 2012 год 

Продолжительность рабочей недели Норма рабочего времени в часах 
40-часовая 2001,0 ч. 
39-часовая 1957,8 ч. 

38,5-часовая 1932,7 ч. 
36-часовая 1807,2 ч. 
33-чaсовая 1656,6 ч. 
30-часовая 1506,0 ч. 
25-часовая 1255,0 ч. 
24-чaсовая 1204,8 ч. 
20-часовая 1004,0 ч. 

 
Правовой основой регулирования рабочего времени являются нормы Конституции Украины, Трудового Кодекса, положений о 

рабочем времени и времени отдыха, в отдельных отраслях, правил внутреннего трудового распорядка, действующих в организациях, 
графиков работы (сменности), коллективных договоров. Индивидуальные условия труда, связанные с рабочим временем и временем 
отдыха, определяются в трудовых договорах или контрактах.  

На государственном уровне прохождение нормативных актов регулирования рабочего времени осуществляется в следующей 
последовательности: в Верховную Раду подаются законопроекты, разработанные Кабинетом Министров на основании Конституции 
Украины, КЗоТ, положения о Госнадзоре труда и др. комитетов. Изменения в нормативные акты предлагают профсоюзы предприятий на 
основании анализа работы трудовых коллективов. После рассмотрения и утверждения в Верховной раде передается на рассмотрение 
Президенту Украины. Нормирование рабочего времени означает установление временного критерия меры труда. Следует подчеркнуть, что 
основными функциями нормирования рабочего времени являются:  

- охранительная (для восстановления трудоспособности, длительной и высокой продуктивности рабочей силы);  
- производственная (обеспечение высокой производительности труда, выполнения задач, стоящих перед предприятиями, 

учреждениями, организациями, хозяйственно-экономическим комплексом страны в целом) [4].  
Нормирование рабочего времени опирается на норму Конституции Украины, согласно которой работающему по трудовому договору 
гарантируется установленная законом продолжительность рабочего времени. Так, движение в системе регулирования рабочего времени в 
организациях на уровне законодательства представлено на рис.1. 

 
Рис. 1 Механизм нормативного регулирования в системе управления рабочим временем 

Нормы продолжительности рабочего времени, установленные государством, варьируются в зависимости от условий, в которых 
трудится работник, а также от того, полная или неполная занятость предусмотрена трудовым договором. 

Соответственно трудовое законодательство предусматривает следующие виды рабочего времени:  
- нормальное (полное для обычных условий труда);  
- сокращенное (полное для особых условий труда, отдельных профессий, несовершеннолетних);  
- неполное (меньшее по сравнению с установленным для данного вида работы, данной профессии по соглашению между 
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работником и работодателем).  
Возможность установления неполного рабочего времени как коллективного условия труда всем работникам предприятия или их 

части законом не предусмотрена. Рабочая неделя включает в себя рабочие дни (т. е. дни, когда работник должен трудиться) и дни отдыха в 
рамках календарной недели. Вид рабочей недели зависит от того, сколько рабочих дней в календарной неделе предусмотрено режимом 
рабочего времени. Учет рабочего времени состоит в фиксировании отработки установленной работнику нормы рабочего времени. Учетным 
периодом считается календарный отрезок времени, за который фиксируется отработка установленной работнику нормы рабочего времени.  

Установление оптимального режима рабочего времени для работников организации в целом, ее подразделений, работников, 
выполняющих определенные виды работ, должно опираться на глубокий и всесторонний анализ экономических, технических, социальных 
и юридических факторов. При введении новых форм организации рабочего времени необходимо руководствоваться действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе отраслевыми, профессиональными (тарифными) соглашениями, 
коллективными договорами. Выбранный режим труда не должен ухудшать экономические результаты работы предприятия и материальное 
положение трудящихся, приводить к нарушению установленных норм безопасности труда и охраны здоровья. Соответственно на 
предприятии и в любой организации, предусмотрено не только время работы но и время отдыха.  

Под временем отдыха понимается время, свободное от работы (от выполнения трудовых функций) и используемое работником по 
своему усмотрению.  

Столь широкое понимание времени отдыха на деле включает в себя не только периоды, в которые работник действительно 
отдыхает от работы и использует по своему выбору (занимается спортом, читает и т. п.), но и время, которое он затрачивает на проезд к 
месту работы и обратно [5]. Только в порядке исключения для отдельных категорий работников при определенных условиях 
нормативными правовыми актами предусмотрено включение времени в пути в рабочее по соответствующим нормативам. Право на отдых – 
конституционное право каждого, обеспечиваемое по трудовому договору установленной законом продолжительностью рабочего времени, 
выходными и праздничными днями, оплачиваемым ежегодным отпуском.  

Виды времени отдых различаются в зависимости от периода его предоставления:  
- в течение рабочего дня – перерывы для отдыха и питания (обеденные перерывы); 
- между рабочими днями (сменами) – ежедневный (междусменный) отдых;  
- еженедельный отдых – отдых между двумя рабочими неделями, включая перерыв для отдыха и питания предоставляется работ-

никам продолжительностью не более двух часов. Он не включается в рабочее время. Работник использует перерыв по своему усмотрению. 
На это время ему предоставляется право отлучаться с места выполнения работы. Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться, 
как правило, через четыре часа после начала работы. Время начала и окончания перерыва определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка. Без перерыва для отдыха и питания трудятся обычно работники с неполным рабочим днем.  

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день пятидневной рабочей недели, если он не определен 
законодательством, устанавливается графиком работы предприятия. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

Помимо выходных дней, установленных законодательством для всех работников, отдельным категориям работников 
предусмотрено предоставление дополнительных выходных дней с оплатой или без оплаты. Четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц предоставляются одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет. Дополнительные свободные от работы дни предоставляются донорам в день 
сдачи крови или ее компонентов.  

Отдых в праздничные дни – это освобождение от работы в дни общегосударственных праздников, установленных законом. 
Отпуск представляет собой длительный свободный от выполнения трудовых обязанностей непрерывный период, предоставляемый 

за работу в течение года. Рабочий год исчисляется двенадцатью месяцами со дня поступления работника на данное предприятие. Право 
работающих по трудовому договору на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантировано Конституцией Украины. В прямом соответствии с 
Конституцией Украины устанавливает, что всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 
заработка.   

В соответствии с КЗоТ Украины отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы на данном предприятии. До истечения шести месяцев непрерывной работы отпуск по просьбе работника 
предоставляется женщинам по беременности и родам; работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; работникам моложе 
18 лет; в других случаях, предусмотренных законодательством. Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков.  
Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме случаев увольнения работника, не использовавшего отпуск.  

В связи со сложившейся в последние годы в Украине экономической ситуацией администрация некоторых организаций вынуждает 
работников подавать заявления об отпуске без сохранения заработной платы. Широкое распространение получила практика издания 
приказов администрации об отпусках без сохранения заработной платы всем работникам предприятия или отдельных его подразделений 
без волеизъявления работников на этот счет, а нередко и без указания срока окончания такого отпуска или с указанием, что отпуск 
предоставляется до появления возможности возобновить (продолжить, расширить) производство, что не предусмотрено 
законодательством.  

Вывод. Закон эффективного использования рабочего времени универсален и справедлив для любого вида деятельности независимо 
от общественного устройства и организационно-правовой формы предприятия. Исходя из этого требования обеспечения рациональности 
режима труда и отдыха работников должны обязательно соблюдаться. Самостоятельное установление предприятием нормы рабочего 
времени, должно опираться на обязательное соблюдение всех требований действующих законов о труде. При введении новых форм 
организации рабочего времени необходимо руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами, в том 
числе отраслевыми, профессиональными (тарифными) соглашениями, коллективными договорами. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализировано нормативное использование рабочего времени на отечественных предприятиях в современных условиях. 
Сделан вывод, о том, что закон эффективного использования рабочего времени универсален и справедлив для любого вида деятельности 
независимо от общественного устройства и организационно-правовой формы предприятия. 
Ключевые слова: рабочее время, нормирование труда, предприятие, норма, труд. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано нормативне використання робочого часу на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах. Зроблено висновок, що 
закон ефективного використання робочого часу універсальний і справедливий для будь-якого виду діяльності незалежно від суспільного 
устрою і організаційно-правової форми підприємства. 
Ключові слова: робочий час, нормування праці, підприємство, норма праці, праця.  
SUMMARY 
In article standard use of working hours at the domestic enterprises in modern conditions is analysed. The conclusion, that the law of effective use of 
working hours is universal and fair for any kind of activity irrespective of a social system and an organizational and legal form of the enterprise is 
drawn. 
Key words: working hours, work rationing, enterprise, norm, work. 
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РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ У ІНВЕСТУВАННІ В КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

 
Гвоздик Н.М., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»    

 
Постановка проблеми. Здоров’я являється однією із основних складових людського капіталу, а витрати на його підтримання 

дозволяють уповільнити фізичний знос людського капіталу, що прискорюється з віком, зберегти працездатність людини. 
Останнім часом відбувається суттєве погіршення стану здоров’я населення, що відображається на скороченні тривалості життя, 

рівнях захворюваності та смертності. На цьому тлі простежується тенденція до подорожчання вартості медичних послуг; обмеженості 
коштів державного сектору охорони здоров’я; обмеженість доступу населення до медичної допомоги, особливо в сільській місцевості. 
Тому надзвичайної актуальності набуває інвестування коштів підприємств на підтримання та відновлення капіталу здоров’я своїх 
працівників. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теорія людського капіталу, яка лежить в основі моделі попиту на здоров’я та довголіття, 
висвітлена в працях Т. Шульца, Г. Беккера, В. Фукса, І. Бен-Порета, Дж. Мінцера. 

Дослідженню проблем інвестування в людський капітал та соціально-економічних проблем здоров’я населення присвячені праці 
російських та українських вчених О. Грішнової, С. Дятлова, І. Ільїнського, В. Корчагіна, Е. Лібанової, В. Марцинкевича, Я. Жаліло та ін. 

Разом з тим, залишаються дискусійними питання, пов’язані з підвищенням ефективності інвестицій в капітал здоров’я на 
підприємствах та проблемами збереження і примноження капіталу здоров’я. 

Мета статті. Метою статті є дослідження інвестицій підприємств у збереження та примноження капіталу здоров’я працівників та 
віддачу від заходів з охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Здоров’я розглядається багатьма економістами як база для формування людського капіталу, і ми 
поділяємо цю точку зору. Фізичне і психічне здоров’я людини не менш значиме, ніж освіта і рівень професіоналізму. Здоров’я створює 
умови для розвитку здібностей, знань, умінь і навичок, без яких знижується ефективність застосування і використання технічного капіталу. 
Очевидний зв’язок здоров’я зі здатністю до праці та збільшенням особистого і суспільного добробуту. Тільки хороше здоров’я дозволяє 
людині повноцінно працювати, забезпечуючи заробітки протягом усього життя, які є віддачею від раніше вкладених інвестиції в людський 
капітал. 

Капітал здоров’я є невід’ємною частиною людського капіталу, інвестиції в який виражаються у збереженні працездатності за 
рахунок зменшення захворюваності і збільшення продуктивного періоду життя. Рівень здоров’я багато в чому залежить від якості 
медичних послуг. Інвестиції в здоров’я забезпечують нормальний оборот робочої сили на виробництві. Безумовно, чим менше 
захворювань, тим вищий рівень здоров’я населення країни і віддача від інвестицій в охорону здоров’я [1, с. 108]. 

У капіталі здоров’я можна виділити загальне та спеціальне здоров’я, а отже, і відповідні інвестиції. До загального можна віднести 
запас здоров’я, яке дає можливість людині перебувати на сучасному ринку праці. Під спеціальним здоров’ям ми розуміємо особливу 
здатність організму, яка дозволяє займатися певною професією, що потребує виконання особливих трудових операцій. 

Частина капіталу здоров’я є природною, спадковою, а інша частина – надбаною в результаті зусиль і витрат засобів людини та 
суспільства. За дослідженням С. Курганського [2, с. 94–95], здоров’я людини на 10 % залежить від системи охорони здоров’я, на 20 % – від 
екологічних умов, на 20 % – від генетичних факторів. Головним фактором (50 %) є спосіб життя людини (раціональний режим праці та 
відпочинку, гігієна раціонального харчування, відсутність шкідливих звичок, профілактика стресів, загартовування), тому всі витрати, 
пов’язані з веденням здорового способу життя, а також частину екологічних витрат (підтримання нормальної життєдіяльності людини в 
оточуючому середовищі) доцільно включити у склад інвестицій. 

Інвестиції в капітал здоров’я покликані сповільнити темпи його фізичного зносу; забезпечити отримання більш повних та якісних 
послуг людського капіталу, шляхом підвищення його фізичного та психічного потенціалу працівника; забезпечити відтворення людського 
капіталу, оскільки непрямим чином впливає на здоров’я майбутнього покоління. 

Підприємство може підтримати й укріпити здоров’я своїх працівників, або навпаки – погіршити (низькі витрати на охорону праці, 
що призводить до високого рівня виробничого травматизму; відсутність фінансування профілактичних заходів, діагностики та реабілітації; 
відсутність оздоровчих і фізкультурних центрів та інше). Капітал здоров’я, який мають працівники, приступаючи до трудової діяльності, 
вже сформований і продовжує формуватися завдяки інвестиціям на державному та індивідуальному рівні на базі спадкового здоров’я. 
Виходячи з цього, стан капіталу здоров’я на мікрорівні багато в чому визначається загальними тенденціями, що характерні для стану 
здоров’я населення країни, а отже, капітал здоров’я працівників окремо взятого підприємства не можна оцінювати відособлено від стану 
здоров’я усього населення. 

До інвестицій в здоров’я на рівні підприємства ми відносимо витрати на покращення охорони праці, профілактичні заходи, 
діагностику хвороб, витрати на оплату лікування та реабілітації працівників, витрати на будівництво оздоровчих і фізкультурних центрів, 
добровільне медичне страхування за рахунок прибутку (доходів) підприємств. 

Визначення співвідношення між витратами і віддачею підприємств по охороні праці на рівні компанії – зовсім не легка справа. 
Простіше оцінити одні витрати. Нещодавно в Швеції, так само як і у Фінляндії, в Інституті охорони здоров'я на підприємстві, що 
знаходиться в Хельсінкі, були розроблені методи, за допомогою яких можливо оцінити загальний об'єм витрат: з одного боку – капітальних 
вкладень у виробниче середовище, а з іншого – в що обходяться негативні явища у виробничому середовищі. Таким шляхом стало 
можливим за допомогою запропонованої моделі розрахунків визначити напрями розвитку в цій сфері, а також з'ясувати, чи приносять 
заходи, що вживаються, очікувані результати (рис. 1). 

Посилення охорони праці та поліпшення умов праці на підприємстві мають на меті збереження здоров’я та працездатності персоналу 
через, наприклад, зниження монотонності та підвищення змістовності праці, удосконалення організації і обслуговування робочих місць, 
впровадження ергономічних заходів тощо.  

                                           
© Гвоздик Н.М., 2012 
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Віддачу від заходів з охорони праці майже ніхто ніколи не намагався виміряти або оцінити, хоча в багатьох випадках виявляється 
можливим оцінити втрати від нещасних випадків, невиходів на роботу, зміні кадрів і виході співробітників на пенсію у зв'язку з втратою 
працездатності (по інвалідності). 
 

 
Рис. 1. Заходи по поліпшенню виробничого середовища та їх віддача 3 

 
В залежності від розмірів виробництва і характеру діяльності ця вартість може сильно відрізнятися. Хоча є випадки, коли 

відсутність людини на роботі не тягне за собою додаткових фінансових витрат а, навпаки, сприяє економії непрямих витрат. 
Більш важливим показником, ніж скорочення втрат у зв'язку зі зменшенням числа невиходів на роботу і нещасних випадків, часто є 

прибуток, який отримують у результаті вдосконалення умов праці і контролю за виробничими процесами. Їх сукупний вплив виражається в 
скороченні порушень у виробничих процесах, підвищенні продуктивності праці або якості продукції та обслуговування. Проте залишається 
проблема, як визначити цей ефект кількісно. 
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Рис. 2. Середня кількість пропущених за рік через хворобу робочих днів на одного працюючого в Російській Федерації і країнах ЄС-15 

 
Російській Федерації через хворобу втрачається у середньому 10 робочих днів у рік на одного працівника, тоді як у країнах, що 

ввійшли до складу ЄС до 1 травня 2004 року, цей показник складає менше 8 днів. Пропуск роботи через хворобу – часто використовуваний, 
хоча і не ідеальний приклад впливу поганого здоров’я на пропозицію праці. Так, опитування, проведене в 2000 році в 15 країнах, що 
ввійшли до складу ЄС до 1 травня 2004 року, показало, що за попередні 12 місяців у середньому 17% працюючих пропустили через 
хворобу хоча б один день. В результаті на одного працівника приходиться 7,9 втраченого робочого дня [4, с. 13-14]. Пропуск роботи через 
хворобу тягне за собою прямі витрати на оплату лікарняних і непрямі витрати, обумовлені зниженням продуктивності праці під час 
відсутності працівника. В Об’єднаному Королівстві в1994 році втрати продуктивності через відсутність працівника по хворобі оцінювалися 
в сумі більше 11 млрд. фунтів стерлінгів (15,8 млрд. євро). В Португалії у 1993 році на двох найкрупніших підприємствах через хворобу на 
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нещасні випадки було втрачено 5,5% робочого часу. У Бельгії у 1995 році на оплату лікарняних листків і допомог, пов’язаних з 
виробничими травмами і професійними захворюваннями, витрачено 2,8 млрд. євро. Виплати за лікарняними у 1993 році склали близько 
30,6 млрд. євро в Німеччині и 15,8 млрд. євро в Нідерландах (3,9 млрд. євро на оплату лікарняних и 11,9 млрд. євро на допомогу через 
непрацездатність). На рис. 2 показано середнє число пропущених робочих днів через хворобу в Російській Федерації за 2000-2003 рр. у 
порівнянні з країнами, що ввійшли до складу ЄС до травня 2004 року. 

Співробітники для компанії є дорогим і недостатнім ресурсом. І навряд чи на виробництві існує інший компонент, який би 
настільки помітно впливав на хід виробничого процесу і на інших його учасників. Втрати робочого часу, до яких призводить нещасний 
випадок з одним працівником, не обмежуються тільки його особистими втратами, але поширюються на інших співробітників, що означає 
порушення нормального трудового процесу на даній ділянці виробництва і скорочення обсягів виробленої продукції. Втрата робочого часу 
може бути меншою або більшою в залежності від характеру виробничої діяльності, а також характеру і тяжкості нещасного випадку. 

Висновки. Практичні дослідження неодноразово доводили, що високий рівень витрат на охорону праці – один з головних критеріїв 
оцінки рівня соціально-економічного розвитку країни, а примноження капіталу здоров’я працівників підприємств є основним фактором 
економічного зростання та запорукою їх ефективної діяльності. Отже, це зумовлює необхідність впровадження заходів, що сприятимуть 
збереженню та нагромадженню капіталу здоров’я: 

 чітке дотримання вимог законодавства в сфері охорони праці, розслідування та попередження нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань, забезпечення отримання працівниками всіх передбачених законодавством і колективними договорами пільг та 
компенсацій за умови праці; 

 використання санаторно-лікувальних закладів для відпочинку й оздоровлення працівників системи та членів їхніх сімей, 
 підвищення розміру інвестицій на оздоровлення персоналу підприємств у розрахунку на одного працівника, 
 підтримання динаміки інвестицій у сферу охорони праці персоналу на підприємстві. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються напрями інвестування підприємств у збереження та примноження капіталу здоров’я працівників; досліджується 
віддача від заходів з охорони здоров’я на підприємстві; визначено рекомендації щодо збереження капіталу здоров’я. 
Ключові слова: капітал здоров’я, інвестиції в капітал здоров’я, виробниче середовище; віддача від заходів з охорони здоров’я. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются направления интестирования предприятий в сохранение и преумножение капитала здоровья работников; 
исследуется отдача от мероприятий по охране здоровья на предприятии; предлагаются рекомендации по сохранению капитала здоровья. 
Ключевые слова: капитал здоровья, инвестиции в капитал здоровья, производственная среда; отдача от мероприятий по охране здоровья 
SUMMARY 
In the article directions of investing of enterprises are examined in a maintainance and increase of capital of health of workers; a return is probed from 
measures on a health protection on an enterprise; recommendations are certain in relation to the maintainance of capital of health.  
Key words: a capital of health, investment, is in the capital of health, production environment; a return is from measures on a health protection. 
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Постановка проблеми. Піднесення вітчизняної економіки, її сталий розвиток і поліпшення якості життя населення неможливі без 

підвищення ефективності діяльності промислових підприємств. Це значною мірою визначається станом вирішення проблем управління 
персоналом, які останнім часом набувають все більшого значення у зв’язку з підвищенням ролі інтелектуальної складової у створенні 
продуктів, що мають споживчу цінність. Ефективне управління персоналом все більше перетворюється у вирішальний чинник підвищення 
конкурентоспроможності підприємств у всіх розвинених країнах і стає одним із напрямів   стратегічного управління.   

Однак вітчизняні реалії засвідчують ігнорування власниками та вищим менеджментом більшості промислових підприємств 
України цих питань. Це видно, наприклад, із того, що підприємства фактично відсторонились від формування держзамовлень на підготовку 
фахівців у системі вищої освіти, виділяють дуже незначні суми на підвищення кваліфікації своїх працівників тощо. Основна увага 
менеджменту персоналу приділяється питанням набору працівників із потрібним комплексом знань та навичок на ринку праці. Такий підхід 
не створює вагомих мотивацій працівників до збереження своєї лояльності підприємству, а значить – формує основу для їх опортуністичної 
поведінки.  

З іншого боку, нехтування питаннями розвитку персоналу може бути пояснено відсутністю стратегічного мислення у керівників та 
власників бізнесу, їх орієнтацією на вирішення здебільшого поточних проблем, які складаються у тій чи іншій бізнес-ситуації. Це 
зумовлено і об’єктивними причинами – високою мінливістю середовища господарювання, недосконалістю законодавства у сфері охорони 
інтелектуальної власності, залежністю власників бізнесу від політичних процесів тощо. Проте до тих пір, поки питання розвитку персоналу 
в Україні не стане об’єктом стратегічного управління, не відбудеться перетворення трудових ресурсів у інтелектуальний капітал 
підприємств. Це робить актуальними дослідження форм і методів розвитку персоналу, перенесення їх у площину стратегічного управління. 

Проблемам стратегічного управління людськими ресурсами та їх практичному вирішенню присвячені дослідження багатьох 
зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема, Л.Балабанової, Д. Богині, І. Бузько, О. Вартанової, Р. Вундерера, Б. Генкіна, О. Грішнової, Г. 
Десслера, Н. Пархоменка,  Л. Шаульської, М. Семикіної, Дж. Ходжсона та ін. Проте, незважаючи на широкий спектр таких досліджень, у 
них недостатньою мірою відображені питання, пов’язані із обґрунтуванням та практичною реалізацією форм розвитку персоналу в 
контексті стратегічних цілей суб’єкта економічної діяльності.   

Мета статті. Дослідження адекватності форм розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах їх стратегічним цілям. 
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Результати дослідження. Наприкінці ХХ століття у теорії управління відбулася зміна загальної управлінської парадигми – від 
механістичної до органічної [1-3], у якій домінуючою складовою ефективності управління визнається гнучкість і адаптивність соціально-
економічних систем [4-5], які забезпечуються, серед іншого – завдяки соціальному партнерству [6-7]. У зв’язку з цим основним ресурсом 
фірм, що забезпечує її конкурентоспроможність у глобальному вимірі стали розглядати персонал. Ці зміни посилили увагу до питань 
забезпечення розвитку персоналу, віднесли їх до розряду стратегічних. 

Зокрема, при розробці стратегічних планів розвитку підприємства визначаються і найважливіші пріоритети кадрової політики, 
завдання та напрямки їх досягнення. Однак здебільшого вони охоплюють питання визначення якісного складу персоналу, критеріїв підбору 
співробітників, структури і штатного розпису підприємства, напрямків підвищення кваліфікації окремих категорій співробітників, які 
можна швидше віднести до сфери тактичного, а не стратегічного управління. 

Проте у сучасних умовах управління персоналом повинне стати складовою частиною процесу планування і реалізації стратегії. 
Сьогодні стратегічні цілі організації можуть бути реалізовані лише персоналом, який відповідає кваліфікаційним вимогам, що диктуються 
цією стратегією, і який зацікавлений у її реалізації. Для цього керівництво підприємства повинно забезпечувати професійний розвиток 
персоналу.  

Професійний розвиток — це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде 
використовувати у своїй професійній діяльності [8]. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою 
виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків нових посад. Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що 
більшість зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі 10 % фонду заробітної плати [8]. Тому планування розвитку персоналу має стати 
важливою і невід’ємною  частиною процесу формування стратегії кожного сучасного підприємства, складаючи основу його кадрової 
політики і відображаючись у позиціях фінансового плану у частині витрат на персонал.   

У системі стратегічного управління підприємством можна виділити три варіанти кадрової політики, яка безпосередньо пов’язана із 
фінансовими витратами (табл.1): 

Таблиця 1 - Види і складові кадрової політики підприємства щодо забезпечення кваліфікаційного складу персоналу його 
стратегічним цілям  

Відмітна риса кадрової 
політики 

Зміст заходів кадрової політики Фінансове забезпечення кадрової політики 

Інвестування Інвестуються значні кошти у підвищення рівня 
фахової компетентності ключових працівників 
підприємства для стратегічно важливих сфер 

його діяльності 

Планування відповідних витрат у бюджеті 
підприємства на організацію різних видів і форм 
навчання як безпосередньо на підприємстві (в т.ч. 
за рахунок консалтингу), так і поза його межами 

(оплата цільових програм навчання) 
Стимулювання Процес  підвищення професійної майстерності 

вважається особистою справою індивідуума, 
який хоче здобути кращу винагороду за свою 

працю або ж отримати вищий соціальний статус 

Витрати на розвиток персоналу знаходять 
відображення у відповідних позиціях Положення 
про стимулювання, які формулюються відповідно 

до стратегічних пріоритетів підприємства на 
плановану перспективу 

Залучення Для реалізації стратегічних завдань необхідно 
залучити висококомпетентних фахівців у новій 
сфері діяльності і вони погоджуються увійти у 
цей процес або на постійних умовах, або на 

засадах аутсорсингу 

У бюджеті підприємства виділяються кошти на 
рекрутинг або консалтинг; їх розмір яких 

обговорюється у процесі укладання трудових 
контрактів чи угоди про консалтинг (аутсорсинг) 

Інвестиції в людський капітал — це вкладання, спрямовані на підвищення кваліфікації і здібностей персоналу, це витрати на освіту, 
здоров'я, на мобільність переміщення робочої сили з низькопродуктивних робочих місць до більш високопродуктивних. Капіталовкладення 
в персонал сприяють створенню сприятливого клімату в колективі, мотивують працівника до свого удосконалення і підвищують його 
відданість організації. 

Стратегію стимулювання найчастіше застосовують організації, які працюють у висококонкурентному середовищі. Для таких 
організацій характерна тактика чіткого фокусування на поточних витратах, підтримки мінімальної кількості персоналу і забезпечення таких 
умов, щоб процес перетворення сировини у товар був забезпечений від різного роду зривів із вини працівників. Ці організації акцентують 
увагу на максимальному внеску співробітників у виконувану роботу з метою мінімізації витрат із найму, підбору і розвитку персоналу, 
вузько окреслюючи і роблячи роботу рутинною, для того, щоб знизити рівень необхідної кваліфікації і розуміння свого місця у 
виробничому процесі. Такі організації прагнуть вибудувати чіткий асоціативний зв'язок між докладеними зусиллями і рівнем оплати праці. 
Проте стимулювання самонавчання персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах організації — зменшення витрат на 
підвищення ефективності і якості трудової діяльності працівників, так і в інтересах людини – підвищується якість життя, створюється 
можливість для реалізації здібностей, зростає конкурентоспроможність на ринку праці. 

Для стратегії залучення характерна децентралізована структура управління, спрямована на отримання максимального ефекту від 
докладених ресурсів і водночас така, що здатна швидко реагувати на дії конкурентів і зміну ринкового попиту. Завдання, пов'язане з 
максимізацією внеску співробітників у виконувану роботу, досягається шляхом створення чіткого зв'язку між отриманими результатами і 
винагородою. У разі відсутності працівників із необхідною кваліфікацією їх залучають на тимчасових засадах через аутсорсинг 
(консалтинг). Проте залучення працівників зі сторони, поряд із позитивним інтелектуальним донорством, може спричинити загрозу витоку 
важливої інформації, порушити економічну безпеку підприємства і унеможливити реалізацію його стратегічних намірів. Тому 
використання аутсорсингу доцільно тоді, коли перші два варіанти не можуть забезпечити бажаного результату. 

 Таким чином, основою формування стратегії управління розвитком персоналу підприємства є аналіз його стратегічних цілей. 
Останні визначаються типом базової стратегії підприємства, яка, в свою чергу, формується у процесі стратегічного аналізу бізнес-
середовища і ресурсного потенціалу підприємства, в тому числі – аналізу його  фінансових можливостей. Взаємозв’язок базової стратегій зі 
стратегією управління персоналом показано у табл.2, яка сформована на основі [8-10]. 

Як видно із таблиці, майже усі базові стратегії підприємства, яке працює у конкурентному середовищі, потребують розвитку 
персоналу.  Формою розвитку персоналу, його зовнішніми очевидними ознаками є складний комутативний процес в усіх його проявах, що 
відбувається між суб’єктом і об’єктом, починаючи від бесіди з претендентом  на вакантну посаду й закінчуючи оцінюванням діяльності 
трудових колективів та індивідів. До найбільш поширених форм розвитку персоналу належать: 1) навчання у освітніх закладах; 2) 
початкова підготовка; 3) інструктаж; 4) наставництво; 5) практика; 6) стажування 7) перепідготовка; 8) підвищення кваліфікації; 9) 
самопідготовка. 

Очевидно, що підприємства для досягнення своїх стратегічних цілей мусять  використовувати різні варіанти поєднання форм 
розвитку персоналу. Обираються ті поєднання, що дозволять найбільшою мірою сформувати кваліфікаційний склад персоналу на 
стратегічну перспективу. 
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Таблиця 2 - Характеристики стратегій управління персоналом в контексті базової стратегії підприємства 

Характерні риси стратегії роботи з персоналом Вид базової стратегії 
організації Критерії прийняття на роботу Форми стимулювання Ставлення до розвитку 

1.Стратегія підприємництва 
Властива організаціям, що 
розвивають нові напрями 

діяльності, вкладають кошти з 
високою часткою фінансових 

ризиків 

Переважно молодь, новатори, з 
необ-хідними компетен-ціями і 

високим інтелектуальним 
потенціалом, здатні брати на себе 

відповідальність за ризики і 
працювати понаднормово  

Переважно за індивідуальними 
результатами і мало 

формалізовані  
 

Підвищення кваліфікації 
заохочується різними 

способами 

2.Стратегія 
динамічного 
зростання     

Зростають масштаби 
діяльності. Можливі зміни 
цілей і структури організації 

Найбільш фахові працівники,  
віддані інтересам фірми 

 

За оцінкою результатів  
індивідуальної праці та 

ефективністю роботі в групі; 
підкріплюється просуванням по 

службі 

Компетенція працівників 
забезпечується постійним 
підвищенням кваліфікації 
згідно цілей розвитку фірми  

3.Стратегія прибуткового 
господарювання    Основна 
мета - виробляти більше 
продукції і мінімізувати 

витрати 

Фахівці, в компетенції яких 
зацікавлена фірма і які готові до 

виконання своїх обов'язків 

На основі оцінки ступеня 
виконання поставлених завдань 

Розвитку персоналу увага 
майже не приділяється 

4.Стратегія ліквідації 
Обирають організації, в яких 
основні напрями діяльності в 
занепаді з погляду одержання 
прибутку, положення на ринку, 

якості продукції. 

Штати скорочуються, 
залишаються працівники високої 
кваліфікації, що можуть відіграти 

ключову роль у відродженні 
фірми. Для решти – застосовують 
різні форми соціального захисту 

Винагорода здійснюється 
виключно згідно посадових 
окладів, ніяких інших форм 

стимулювання не передбачається 

Деякі форми перекваліфікації, 
якщо фірма зобов’язана 

працевлаштувати звільнених 
працівників 

5.Стратегія зміни курсу  
Застосовується в організаціях, 
які ведуть боротьбу за освоєння 

нового або розширення 
існуючого ринку  

Кваліфіковані фахівці, здатні 
продукувати нові рішення у 
визначених стратегією нових 

напрямах діяльності 

Просування по службі і розвиток 
кар'єри працівників, які залежать 

від їх активності у нових 
напрямах діяльності; додаткові 
мате-ріальні винагороди не 

передбачаються 

Практикуються різні форми 
підвищення кваліфікації для 
розвитку нових компетенцій, 
які забезпечать реалізацію 
нових напрямів діяльності  

На жаль, проведені нами дослідження на п’яти машинобудівних підприємствах Хмельницької області (ДП “Новатор”, ПАТ 
“Красилівський машинобудівний завод”, ПАТ “Термопластавтомат”, ПАТ “Укрелектроапарат” і ПАТ “Темп”) показали, що серед усієї 
сукупності форм розвитку використовуються лише ті, що майже не потребують додаткового фінансування – інструктаж, наставництво, 
самопідготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації (табл.3). З цих причин у сукупності витрат на персонал витрати на його 
розвиток майже відсутні. Вони складають максимум 1,2% від витрат на заробітну плату (і то тільки на одному підприємстві – ДП 
«Новатор», яке відноситься до державної форми власності). 

Таблиця 3 –  Взаємозв’язок стратегії підприємства, кадрової політики і форм розвитку персоналу 
Підприємство Стратегія  підприємства Тип кадрової політики Форми розвитку персоналу 
ДП «Новатор» Стратегія динамічного зростання 

за рахунок інноваційних проривів 
Інвестування 
Стимулювання 

Саморозвиток персоналу. 
Підвищення кваліфікації у власному 
навчальному центрі 

ВАТ «Краси-лівський 
ма-шинобудівний 
завод» 

Стратегія зміни курсу Залучення із зовнішніх 
джерел 
Cтимулювання 

Проведення співбесід. 
Навчання персоналу, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації силами 
провідних працівників  підприємства 

ВАТ «Термо-
пластавтомат» 

Стратегія прибутковості Стимулювання Саморозвиток персоналу, перепідготовка 
та підвищення кваліфікації силами 
провідних працівників  підприємства 

ВАТ «Укр-
електроапарат» 

Стратегія динамічного зростання Стимулювання Саморозвиток персоналу. 
Підвищення кваліфікації у власному 
навчальному центрі  

ВАТ «Темп» Стратегія зміни курсу і 
динамічного зростання 

 

Залучення на засадах 
консалтингу 
Стимулювання 

Проведення співбесід і обговорення 
умов співпраці за договором підряду. 
Саморозвиток персоналу, перепідготовка 
та підвищення кваліфікації силами 
провідних працівників  підприємства 

До того ж, на переважній більшості підприємств використовують політику зовнішнього набору персоналу, що не забезпечує 
належної мотивації їх працівників до професійного зростання за рахунок саморозвитку. Незначними у структурі загальних витрат на 
персонал є і витрати соціального характеру. Все це зумовлює недостатню лояльність персоналу до проблем підприємства, а значить – 
низьку ефективність використання його інтелектуального потенціалу.  

Висновки. Розвиток підприємства може бути забезпечений лише на основі ефективного використання усіх його ресурсів, і 
особливо людських, які в сучасних умовах роблять найбільший внесок у формування та зміцнення конкурентних переваг кожного суб’єкта 
господарської діяльності завдяки високому професіоналізму і компетентності. В умовах економіки знань, належний рівень фаховості 
персоналу забезпечується його постійним розвитком. Однак питання розвитку персоналу на рівні підприємств в Україні досі не стало 
об’єктом стратегічного управління. І це перешкоджає  перетворенню трудових ресурсів підприємств у їх інтелектуальний капітал. 
Дослідження показали, що використовуються лише ті форми розвитку персоналу, які не потребують значних фінансових витрат і 
вирішуються у контексті поточного управління виробництвом. 

Очевидно, що відсутність стратегічного підходу до роботи з персоналом не створює необхідних передумов для розвитку 
ініціативності працівників  і не забезпечує економічне зростання підприємства. Тому необхідним завданням є приведення у відповідність 
форм розвитку персоналу стратегічним цілям підприємства. Водночас, зважаючи на особливості конкурентної боротьби на 
пострадянському просторі, необхідно брати до уваги, що  вибір форм і методів розвитку персоналу для кожного підприємства необхідно 
ретельно обґрунтовувати, співвідносячи їх у фінансовому вимірі з урахуванням ймовірності супутніх ризиків.  Формування методичних 
підходів до такого обґрунтування і може стати предметом наступних досліджень.  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 53

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Приходько В. О смене управленческих парадигм / В.Приходько, Т.Иванова // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 6. 
– С. 96-100.  
2. Слонов Н. Базовые парадигмы менеджмента / Н.Слонов // Проблемы теории и практики управления. – 2005. –  № 2. – С. 112-118. 
3. Стадник В.В. Систематизація концептуального наповнення управлінських парадигм: від управління функціонуванням до управління 
розвитком організацій / В.В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. –  № 6, т.1. – С.141-
149. 
4. Костюк В.Н. Теория эволюции и социоэкономические процессы / В.Н. Костюк. – М: УРСС, 2009. – 125 с. 
5. Стадник В. Теоретичні  засади формування адаптивних соціально-економічних систем / В.В. Стадник // Вісник Хмельницького 
національного університету. Економічні науки. – 2005. –  № 6, т.2. – С. 30-35.  
6. Шаульська Л.В. Соціально – трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу / Шаульська Л.В. // Актуальні проблеми 
економіки. – 2005. - № 6. – С. 137- 143 
7. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А.Грішнова . – К.: Знання, 2009. – 390 с. 
8. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник / О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук. – К.,Кондор. – 2003. -296 с. 
9. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах    ринкової економіки: монографія /Л.В. Балабанова, О.В. 
Стельмашенко. –– Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. – 238 с.  
10. Бузько І.Р. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці: монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, 
Г.О. Надьон та ін. –– Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. − 304 с. 
11. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / Н.Л. Гавкалова. - Х.: Інжек, 2004. − 276 с. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті охарактеризовано взаємозв’язок базової стратегії підприємства, його кадрової політики і форм розвитку персоналу. Аргументовано 
необхідність забезпечення адекватності форм розвитку персоналу його стратегічним цілям.   
Ключові слова: базова стратегія, стратегічні цілі, кадрова політика, форми розвитку персоналу. 
РЕЗЮМЕ 
В статье охарактеризована взаимосвязь базовой стратегии предприятия, его кадровой политики и форм развития персонала. 
Аргументирована необходимость обеспечения адекватности форм развития персонала его стратегическим целям.   
Ключевые слова: базовая стратегия, стратегические цели, кадровая політика, формы развития персонала. 
SUMMARY 
In article the interrelation of base strategy of the enterprise, its personnel policy and forms of personnel development are characterized. Need of 
ensuring adequacy of personnel development forms to its strategic objectives is given reason. 
Key words: basic strategy, strategic goals, personnel policies, forms of staff development. 
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Постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями. 
Трудовий потенціал його збереження, розвиток та використання є одним із стратегічних завдань щодо забезпечення стабільного 

зростання економіки України. Тому пошук шляхів та механізмів задіяння ресурсів праці в економіку країни є одним з найактуальніших і 
практичних, і теоретичних аспектів сьогодення. Особливо це важливо на макрорівні, адже саме масштабні соціально-політичні рішення в 
змозі дати резонансний ефект на весь ринок праці та відповідно активізувати політику зайнятості в Україні. Тому саме наукові дослідження 
і здобутки мають дати і пояснення, і прогнозні передбачення та стати основою стратегічних урядових рішень у сфері впливу на розвиток 
всіх складових трудового потенціалу суспільства. Звичайно охопити весь комплекс такої багатогранної проблеми як трудовий потенціал в 
обмежених рамках однієї статті практично неможливо, проте, поставити проблему і окреслити орієнтири та горизонти її вирішення, в 
цьому і полягає громадянська позиція і обов’язок науковця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. 
Питання трудового потенціалу у вітчизняній економічній думці розглядалися в різноманітних аспектах такими науковцями як 

І.Бажан, В.Васильченко, А.Гриненко, Л.Керб, А.Колот, В.Лич, Е.Лібанова, В.Онікієнко, В.Петюх, С.Пирожков, В.Савченко, Л.Шаульська. 
Серед російських вчених можна назвати  Б.Генкіна, Л.Дегтяра, М.Магомедова, Г.Сергеєву, Л.Чижову. Не дивлячись на різноманітність 
досліджень, сучасні вимоги до трудового потенціалу, поставлені новими економічними та соціальними умовами розвитку країни дають 
підґрунтя для нових наукових досліджень з різних позицій. Кризові явища в економіці, соціальній та демографічній сферах ставлять під 
загрозу безпеку трудового потенціалу. Тому, з огляду на існуючі проблеми, дослідження його розвитку в сучасних економічних умовах є 
доцільним, а розроблення підходів і обґрунтування резервів збереження трудового потенціалу його кількісно-якісної оцінки та можливих 
умов стимулювання економічної активності населення - необхідним. 

Невирішені частини загальної проблеми. 
Здобутки вчених мають велике наукове та практичне значення. Вони закладають теоретико-методологічну основу подальших 

наукових пошуків, детально висвітлюють основні аспекти принципів та існуючі проблеми, і зокрема однієї з них, - трудового потенціалу. 
Тому необхідним є створення цілісного підходу до комплексного розуміння трудового потенціалу його сторін, складових, ознак та 

інструментарію для вимірювання та оцінювання його розвитку. 
Постановка задачі та мета статті. Основним завданням статті та її метою є дослідження та окреслення певних систематизуючих 

елементів і означення деяких штрихів щодо можливої концептуалізації поставленої проблеми, що могли б лягти в основу побудови більш 
розгорнутої теорії соціально-політичного характеру на державному рівні відповідно до сучасного етапу соціально-економічного розвитку. 
При цьому ставиться завдання розглянути сутнісно концептуальні підходи до понятійного розуміння категорії”трудовий потенціал” та 
оціненити можливості його використання в кількісно-якісному вимірі в найближчій перспективі. За результатами дослідження 
запропонувати напрями державної політики, які сприятимуть призупиненню прогресуючого “танення” ресурсів праці в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 
Як відомо, трудовий потенціал є наявна і можлива в майбутньому кількість і якість праці, на яку розраховує суспільство, колектив 

організації, індивід при даному рівні розвитку науки і техніки і котра визначається чисельністю працездатного населення, його професійно-
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освітнім рівнем[1, С. 81]. Він визначає максимально можливу потенційну здатність до праці індивіда, колективу (організації) та суспільства 
в цілому[2.с. 264].  

Визначення класичне, проте, формування теорії трудового потенціалу багато в чому не завершено. І тому, на наш погляд, під 
трудовим потенціалом варто розуміти також сукупність природних і накопичених властивостей,  можливостей, запасів знань, досвіду та 
інших якостей людини, які в цілому формують резервні сили для здійснення продуктивної трудової діяльності з метою створення життєвих 
благ, що задовольняють потреби людей.  

 На нашу думку, трудовий потенціал і є тією ”проміжною ланкою” яка в відтворювальному процесі перетворює 
здатності людини в сили, готові реально в ньому брати участь. Використання трудового потенціалу і є продуктивна сила людини, 
організації, суспільства. Тому трудовий потенціал в силу своєї природи категорія довгострокового характеру[3.с. 14]. 

Об'єктом трудового потенціалу виступають різні якості й здатності людини, які потім перетворюються в працю, остаточно 
стають продуктивними силами Ці складові невіддільні від їхнього носія, самої людини, працівника[4.с. 14]. 

Суб'єктом трудового потенціалу є люди, що володіють здатностями до праці та силами, які реалізуються в його процесі. Тому 
кожна людина є власником свого трудового потенціалу, своїх сил і здатностей і вона має право розпоряджатися і користуватися своїм 
потенціалом та одержувати від нього дохід[4.с. 19]. 

Існують різні думки з приводу того, що ж продається на ринку праці. На нашу думку ні робоча сила, ні праця, ні послуга, 
здійснювана працею не можуть бути об'єктом обміну або купівлі- продажу на ринку. Об'єктом угоди між роботодавцем і найманим 
працівником  є продаж його права на використання здатностей до праці, знань вмінь компетенцій. Тобто, не може продаватися і 
купуватися на ринку праці трудовий потенціал. Продажу підлягає лише право на його використання роботодавцем. 

Це концептуально-методологічне визначення і має суттєве значення для подальшого поглибленого дослідження теорії та практики 
використання трудового потенціалу у всіх його проявах. А прояв його та основні компоненти може здійснюванись і нарівні особистості і 
сім’ї, і підприємства, і галузі, і регіону а також держави.  

Узагальнюючи думки ряду російських вчених, зокрема погляди Б.М. Генкіна [5, с. 175] і українських вчених, О. Грішнової та Д. 
Богині[6, с. 58],[7, с. 88], . що основними елементами трудового потенціалу є його кількісні та якісні параметри, що включають сукупну 
чисельність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та 
інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність та забезпечують певні 
можливості у створенні матеріальних і духовних благ суспільства. 

Проте розгляд всіх складових та сторін прояву неможливе, як вже зазначалось раніше, в рамках однієї статті. Тому нижче на 
рисунку 1 і наведено прояв та складові компоненти трудового потенціалу на макрорівні(на рівні суспільства).  

 
Рис. 1 Характеристика компонент трудового потенціалу країни 

 
Для визначення рівня використання трудового потенціалу на макрорівні потрібно звернутись до статистичних показників а також 

до відповідних коефіцієнтів. 
В даному дослідженні під рівнем трудового потенціалу на макрорівні (Rmn) будемо розуміти величину, яка відображає ступінь 

використання робочої сили, що визначається відношенням: 
Rmn= Kз /Кеа, (1) 

 
де Kз - кількість зайнятого населення,  
     Кеа - кількість економічно активного населення країни. 

Показник Rmn найбільш повно відображає кількісно потенційні можливості робочої сили і знаходиться в інтервалі від 0 до 1. Чим 
ближче значення рівня трудового потенціалу до 1, тим ефективніше використовуються в кілбсному вимірі наявні ресурси праці в країні. 

 

 
Рис. 2. Динаміка рівня трудового потенціалу України, 2000–2010 рр. 

В якості статистичної бази використаємо в ряді нижче наведених на рисунках 2-4 розрахунки Інституту демографії і соціальних 
досліджень НАН України[8;]. Використовуючи зазначені розрахунки проаналізуємо більш детально рівень трудового потенціалу України 
за 10 років нового ХХІ століття. На рис. 2 представлено динаміку рівня трудового потенціалу України за період з 2000 р. по 2010 р. Як 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 55

видно на графіку з 2000 р. по 2008 р. спостерігалося постійне зростання рівня трудового потенціалу, а після 2008 р. – зниження на 2,4 %. 
Причиною такого зниження було зменшення кількості зайнятих за рахунок збільшення кількості вивільнених з економічних причин. І тут, 
слід зазначити і врахувати вплив на економіку України і її ринок праці світової економічної і фінансової кризи. 

Проте в складі ресурсів праці відбулися за перще десятиліття ХХІ століття значні зміни і особливо під впливом світової кризи. 
Нижче на рис 3 показана динаміка змін в статистиці зайнятого та економічно-активного населення за 2000-2010 рр. Динаміку кількості 
вивільнених з економічних причин за 2000-2010 рр. наведено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Динаміка кількості вивільнених з економічних причин в Україні, 2000–2010 рр. 

Крім того, зменшення економічно активного населення також негативно впливає на рівень трудового потенціалу. На рис. 4 
наведено динаміку кількісних змін в чисельності економічно активного населення України. 

 
Рис. 4. Динаміка зміни чисельності економічно активного населення України, 2000–2010 рр. 

Джерелом формування трудового потенціалу, як відомо, є населення країни як сукупність людей, які перебувають у межах 
конкретної держави і підлягають її юрисдикції. Населення можна характеризувати у двох аспектах: як елемент продуктивних сил і як 
носія соціально-трудових відносин. Однак існує і третій аспект, властивий населенню,— це відтворення самого населення. Під 
відтворенням населення розуміють його оновлення шляхом народжуваності і смертності,які постійно змінюють кількість, статево-
вікову структуру та інші його показники. 

Кількісні характеристики населення формуються під впливом його природного та механічного руху. Останній пов’язаний з 
міграційними процесами. 

Важливою якісною характеристикою трудового потенціалу є його трудова мобільність, а саме: принципова готовність особи до 
зміни посади, професії, місця роботи, місця проживання та способу життя в цілому. Трудова мобільність українського населення є значно 
меншою, ніж у розвинених країнах світу, і спрямована вона в основному на тимчасове працевлаштування за кордоном. Мобільність молоді 
значно перевищує мобільність тих, кому більше 30 років. Підвищення трудової мобільності осіб середнього віку є резервом підвищення 
якості трудового потенціалу, для досягнення якого в першу чергу необхідно вирішувати інфраструктурні питання - забезпечення 
житлом,транспортом тощо. 

Враховуючи статистику зайнятості населення та зміни на ринку праці України в 2011 та 2012 рр., які багато в чому відбувались та 
відбуваються під впливом підготовки та проведення Євро-2012, а також наближенням осінніх виборів 20012 р. до Верховної Ради України, 
що зумовлює активізацію політики на ринку праці та соціальної політики загалом, можна прогнозувати в короткостроковій перспективі 
поліпщення використання трудового потенціалу в Україні. Проте для стабілізації та закріплення позитивних змін в аспекті збереження та 
розвитку трудового потенціалу потрібна політична воля щодо підтримки таких тенденцій на рівні держави та відповідних інститутів 
соціально-трудової сфери. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що головна функція трудового потенціалу — бути джерелом робочої сили, її 

формування, розподілу і використання, забезпечуючи прогресивний розвиток суспільства. Основні напрямки розвитку трудового 
потенціалу в Україні на період до 2010 року сформульовані ше в Указі Президента України «Про основні напрямки розвитку трудового 
потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 3 серпня 1999р. № 958/99 якраз і спрямовані на створення правових, економічних, 
соціальних і організаційних засад щодо збереження, відтворення та розвитку трудового потенціалу суспільства[9;].  

В новітніх документах, зокрема в Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава"[10;] зазначено, що метою державної політики розвитку трудового потенціалу є створення правових, 
економічних, соціальних і організаційних засад щодо його збереження, відтворення та розвитку. 

При цьому зазначені заходи мають бути  спрямовані на створення умов для:  
поліпшення природної бази формування робочої сили;  
отримання професійно-технічної та вищої освіти, професійних послуг з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

відповідно до суспільних потреб;  
здійснення повної продуктивної зайнятості;  
запобігання масовому безробіттю;  
поліпшення охорони праці, зниження ризику втрати здоров'я і життя працюючих на виробництві;  
забезпечення соціального захисту працюючого і непрацюючого населення; 
посилення відтворювальної, стимулюючої та регулюючої функцій заробітної плати;  
забезпечення зростання реальних доходів населення;  
забезпечення захисту прав і гарантій громадян у сфері соціально трудових відносин. 
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Враховуючи вище наведене доцільно запровадити наступні заходи щодо збереження та розвитку трудового потенціалу: 
1. При розробці стратегій соціально-економічного розвитку регіонів визнавати трудовий потенціал як чинник зміцнення 

конкурентоспроможності держави і пріоритет соціально-економічного розвитку держави. 
2. Передбачити поступове приведення рівня фінансування витрат на освіту та охорону здоров’я до рівня групи країн з високим 

рівнем розвитку трудового потенціалу. 
3. Розробити цільову програму стимулювання само зайнятості та малого підприємництва для осіб, які повертаються після трудової 

діяльності за кордоном з метою скорочення масштабів масової трудової міграції за кордон. 
4. Запровадити проведення атестації робочих місць з метою виявлення та усунення дії негативних чинників на здоров’я 

працівників, створення безпечних і здорових умов праці. 
5. Сприяти впровадженню соціальної відповідальності бізнесу в сфері трудових відносин. І в зв’язку з цим стимулювання як 

державних, так і приватних інвестицій у розвиток людського потенціалу. При цьому доцільно враховувати досвід європейських країн, де 
близько третини соціальних програм фінансується приватними добродійними фондами, що акумулюють значні кошти меценатів. 

6. Розробити пропозиції щодо приєднання України до багатосторонніх та укладання двосторонніх міжнародних договорів з питань 
трудової міграції. 

7. Створити єдиний виконавчий орган з відстеження та регулювання внутрішньої та зовнішньої трудової міграції, організації 
дієвого механізму моніторингу міграційних процесів на державному рівні 

8. Активізувати політику щодо формування привабливого внутрішнього ринку праці. 
Отже, удосконалення процесу формування розвитку та використання трудового потенціалу є перспективним напрямом сталого 

розвитку економіки України, тому що саме трудовий потенціал є рушійною силою ефективної господарської діяльності, яка створює умови 
для виробництва конкурентоспроможної продукції. Останнє неможливе без спільних зусиль державного управління та співпраці інститутів 
та організацій громадянського суспільства і безперечно науки. Лише наука в змозі проаналізувати і дати відповідь та рекомендації стосовно 
вибору шляху та напрямів підвищення ефективності використання трудового потенціалу з урахуванням можливостей та наявних ресурсів 
суспільства. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянута одна з найбільш гострих проблем українського суспільства – збереження і розвиток активного чинника економіки, - її 
трудового потенціалу. При цьому автором розглянуто сутнісно - концептуальні підходи до понятійного розуміння категорії”трудовий 
потенціал” та оцінено можливості його використання в кількісно-якісному вимірі в найближчій перспективі. За результатами дослідження 
запропоновано напрями державної політики, які сприятимуть призупиненню прогресуючого “танення” ресурсів праці в Україні. 
Ключові слова: трудовий потенціал, об'єкт трудового потенціалу, суб'єкт трудового потенціалу, джерела формування трудового 
потенціалу, функція трудового потенціалу, кількісні та якісні характеристики трудового потенціалу, розвиток трудового потенціалу, рівень 
використання трудового потенціалу, державна політика розвитку трудового потенціалу, соціально-трудова сфера, економічно-активне 
населення, соціальний захист працездатного населення. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрена одна из наиболее острых проблем украинского общества - сохранение и развитие активного фактора экономики, - его 
трудового потенциала. При этом автором рассмотрены сущностно - концептуальные подходы к  пониманию категории "трудовой 
потенциал" и оценены возможности его использования в количественно-качественном измерении в ближайшей перспективе. По 
результатам исследования предложены направления государственной политики, которые будут способствовать приостановлению 
прогрессирующего "таяния" ресурсов труда в Украине. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, объект трудового потенциала, субъект трудового потенциала, источники формирования трудового 
потенциала, функция трудового потенциала, количественные и качественные характеристики трудового потенциала, развитие трудового 
потенциала, уровень использования трудового потенциала, государственная политика развития трудового потенциала, социально-трудовая 
сфера, экономически-активное население, социальная защита трудоспособного население. 
SUMMARY  
In article is considered one of the the most sharp problems ukrainian society - a conservation and development of the active factor of the economy, - 
his labor potential. At author are considered сущностно - a conceptual approaches to understanding the categories "labor potential" and is evaluated 
possibility of his use in quantitative-qualitative measurement in nearest prospect. On result of the study are offered directions state politicians, who 
will promote the halt progressing "meltings" resource of the labour in Ukraine. 
KEY WORDS: labor potential, object of the labor potential, subject of the labor potential, the sources of the shaping the labor potential, function of 
the labor potential, quantitative and qualitative features of the labor potential, development of the labor potential, level of the use the labor potential, 
state policy of the development of the labor potential, social-labor sphere, economic-active population, social protection able-bodied population. 

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. Управління трудовим потенціалом : Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005 – 403 
с. 

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-
ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2009. — 711 с. 

3. Леденева Е. Трудовой потенциал как экономическая категория. Теоретический ракурс / Человек и труд, 2008, №1, с. 29-30 
4. Шаульська Л.В.Стратегія розвитку трудового потенціалу  України: Монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 

2005. – 502 с. 
5. Генкин Б.М. Введение в метаэкономику и основания экономических наук: Курс лекций. — М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2002.— 452 с. 
6. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці:навч.посібник.К.:Знання-прес, 2002.- 313 с. 
7. 2.Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник. – К. : Знання. – 2004. – 535  
8. Розрахунки Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України  [Електронний ресурс]. — Електронні текстові дані. — Режим 
доступу: http://demoscope.ru/weekly/2010/0405/analit03.php 

9. Указ Президента України «Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 3 серпня 
1999р. № 958/99 [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi  

10. Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне успільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 2 
червня 2010 року. - — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS14838.html 

 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 57

УДК 615.851 
 

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА 
 

Гришина І.В., доцент кафедри менеджменту ДонНУ  
  

 
У сучасних умовах розвитку постіндустріального суспільства інформація і знання є невід'ємними структуроутворюючими 

компонентами будь-якої організації. «Економіка знань» має зовсім інший характер, ніж «економіка товарів», адже інформація та знання за 
своєю природою - це колективний товар. Сучасне суспільство, будучи в першу чергу технічним суспільством, надає кращі можливості 
виходячи з професійної компетентності, отже саме вона є фактором успіху. Однак, слід зазначити, що поряд з технічною підготовкою успіх 
особистості в сучасних умовах визначається більшою мірою взаємодією людини з людиною, тобто гуманітарною складовою у формі 
емоційного інтелекту. 

Однією з передумов звернення уваги до емоційного інтелекту стала гуманістична психологія. А. Маслоу в 50-х роках XX століття 
ввів поняття «самоактуалізація». Це спровокувало інтегральні дослідження особистості, які об'єднують когнітивні та афективні сторони 
людської природи, а в 1990 році вийшла стаття П. Селовея під назвою «Емоційний інтелект», яка, за визнанням більшості в професійному 
світі, стала першою публікацією на тему емоційного інтелекту. Автор писав, що останні кілька років уявлення і про інтелект, і про емоції 
істотно змінилися. Розум перестав сприйматися як якась ідеальна субстанція, емоції - як ворог інтелекту, і обидва ці явища набули 
актуального значення в житті людини. 

Проблема емоційного інтелекту досить активно досліджувалася в роботах таких вчених, як І. Андрєєва, Р. Бар-Он, Т. Березовська, 
Дж. Блок, Г. Бук, Х. Вайсбах, X. Вейсінгер, Д. Гоулмен, У. Дакс, М. Зайднер, А. Карпов, Д. Карузо, Д. Люсин, Дж. Мейер, К. Петрідес, 
А. Петровська, Р. Робертс, С. Стейн, Р. Стернберг, П. Селовей, О. Тимофєєв, В. Ушкальов та ін. Віддаючи належне науковій та практичній 
значущості праць вищезгаданих авторів, необхідно відзначити, що емоційна сфера та сфера соціальних взаємин досить довго залишалися в 
тіні соціально-економічних досліджень. Потенціал цих сфер рідко розглядався як причина успішної життєдіяльності, роботи, кар'єри 
людини та функціонування організацій. Науковий інтерес до цих сфер викликали в основному відхилення і патологія емоційної сфери 
(стрес, фрустрація і т.д.) або соціальних взаємин (конфлікт, розлучення і т.д.). Позитивне значення рівня розвитку цих сфер психічного 
функціонування враховувалося в більшості своїй лише у наукових дослідженнях. Тому питання розвитку емоційного інтелекту, як фактора 
підвищення індивідуальної та групової ефективності у сфері управління потребують подальших досліджень. 

Метою даної статті є аналіз сутності, основних складових і характеристик емоційного інтелекту менеджера для формування 
мотиваційної системи, адекватної сучасним тенденціям розвитку теорії та практики управління. 

Реалії дійсності свідчать про те, що менеджеру, крім належної виробничо-технологічної підготовки, знання свого ринку і 
відповідної орієнтації в усіх інших сферах, які так чи інакше стосуються ввіреній йому організації, необхідно ще вміти ладити з людьми, 
розуміти потреби підлеглих і, найголовніше, викликати у них емоційний відгук і підтримувати в колективі позитивний емоційний настрой. 
Іншими словами, хороший менеджер крім суто професійних знань і компетенцій повинен володіти емоційним інтелектом. 

Різними авторами емоційний інтелект трактується досить неоднозначно [1-12], як: здатність глибокого осягнення, оцінки та 
вираження емоцій, здатність розуміння емоцій та емоційних знань, здатність керування емоціями, сприяюча емоційному і інтелектуальному 
зростанню особистості; здатність розуміти відносини особистості, що репрезентуються в емоціях, і управляти емоційною сферою на основі 
інтелектуального аналізу та синтезу; здатність ефективно контролювати емоції і використовувати їх для поліпшення мислення; сукупність 
емоційних, особистих і соціальних здібностей, які впливають на загальну здатність ефективно справлятися з вимогами і тиском 
навколишнього середовища; емоційно-інтелектуальна діяльність; розумові здібності, що допомагають сприймати свої власні почуття й 
почуття інших людей; сукупність різного роду здібностей, на які спирається соціальна компетентність; здатність «інтелектуально» керувати 
своїми емоціями. 

Все розмаїття точок зору щодо сутності емоційного інтелекту в значній мірі описують кілька теорій: теорія емоційно-
інтелектуальних здібностей Дж. Майєра, П. Селовея, Д. Карузо [11]; двокомпонентна теорія емоційного інтелекту Д. Люсина [6]; 
некогнітивна теорія емоційного інтелекту Р. Бар-Она [10]; теорія емоційної компетентності Д. Гоулмена [4]. Отже до теорії, що розглядає 
емоційний інтелект як здібність, відноситься теорія Дж. Мейєра, П. Селовея, Д. Карузо, в рамках якої емоційний інтелект визначається як 
комплекс ієрархічно організованих здібностей, пов'язаних з переробкою емоційної інформації [11]. 

На особливу увагу заслуговує модель Д. Люсина, в якій емоційний інтелект розкривається як здатність до розуміння і управління 
емоціями [6, 7]. 

Здатність до розуміння емоцій пояснюється таким чином: 
людина може розпізнати емоцію, тобто встановити факт наявності емоційного переживання у себе або іншої людини; 
людина може ідентифікувати емоцію, тобто встановити, яку саме емоцію відчуває він сам або інша людина, і знайти для неї 

словесне вираження; 
людина розуміє причини, що викликали цю емоцію, і наслідки, до яких вона приведе. 
Здатність до управління емоціями Д. Люсин роз'яснює так: 
людина може контролювати інтенсивність емоцій, перш за все, приглушати надмірно сильні емоції; 
людина може контролювати зовнішній прояв емоцій; 
людина може за необхідності довільно викликати ту чи іншу емоцію. 
Вченим виділяються також види емоційного інтелекту – внутрішньоособистісний (розуміння й управління своїми емоціями) і 

міжособистісний (розуміння і управління емоціями іншої людини). Обидва варіанти передбачають актуалізацію різних когнітивних 
процесів і навичок, проте повинні бути взаємопов'язані. 

Таким чином, Д. Люсин визначає емоційний інтелект як конструкт, який має дуалістичну природу. З одного боку, цей конструкт 
пов'язаний з когнітивними здібностями, а з іншого - з особистісними характеристиками. Емоційний інтелект формується протягом життя 
людини і на нього впливає цілий ряд фактів:  

когнітивні здібності (швидкість і точність переробки емоційної інформації); 
уявлення про емоції (як про цінності, як про важливе джерело інформації про самого себе і про інших людей і т. п.); 
особливості емоційності (емоційна стійкість, емоційна чутливість і т. п.). 
Розгляд емоційного інтелекту як риси покладено в основу теорії Р. Бар-Она [10]. У ній емоційний інтелект визначається як всі 

некогнітивні здібності, знання і компетентність, що дають людині можливість успішно справлятися з різними життєвими ситуаціями. Отже 
модель емоційного інтелекту Р.Бар-Она складається з таких компонентів:  

пізнання себе (розуміння особистого емоційного стану, самоактуалізація та ін.);  
пізнання оточуючих (особливості міжособистісних відносин, соціальна відповідальність, емпатія та ін.);  
адаптація (здатність до пристосування відчуттів та думок до мінливих умов дійсності, реалістичність і т.і.);  
стресорегуляція (контроль імпульсивності, стійкість до стресових ситуацій); 
загальний настрій (оптимістичність, щастя). 

                                           
© Гришина І.В., 2012 
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Розуміння емоційного інтелекту як поєднання здібностей і рис характерно для моделі Д. Гоулмена, згідно з якою, емоційний 
інтелект пояснюється як «здатність людини тлумачити власні емоції і емоції оточуючих з тим, щоб використовувати отриману інформацію 
для реалізації власних цілей» [4]. У структурі емоційного інтелекту Д. Гоулмен виділяє чотири компоненти: самосвідомість; самоконтроль; 
соціальне розуміння; управління взаєминами. 

Таблиця 1 
Зміст основних складових емоційного інтелекту менеджера 

ОСОБИСТІСНІ НАВИЧКИ СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ 

С
ам
ос
ві
до
м
іс
ть

 
 

• емоційна самосвідомість: аналіз власних емоцій, 
усвідомлення їх впливу і використання інтуїції при 
прийнятті управлінських рішень; 
• точна самооцінка: знання своїх сильних сторін і 
меж можливостей; 
• впевненість в собі: почуття власної гідності і 
адекватна оцінка своєї обдарованості; 
• гідна самомотивація: наполегливе бажання 
відповідати високим внутрішнім стандартам. 

С
оц
іа
ль
на

 ч
уй
ні
ст
ь 

 

• співпереживання (емпатія): здатність відчувати і 
розуміти позицію підлеглого, колеги, контрагента і 
вміння виявляти співчутливе ставлення до його проблем; 
• ділова обізнаність: розуміння поточних подій і 
правильне їх проектування на організаційну політику та 
ієрархію відповідальності; 
• люб'язність: здатність визнавати і задовольняти 
потреби підлеглих, колег та клієнтів. 

С
ам
ок
он
тр
ол
ь 

 

• приборкання емоцій: вміння контролювати руйнівні 
емоції і імпульси; 
• відкритість: прояв чесності і прямоти; 
• адаптивність: здатність підлаштовуватися під 
мінливі обставини; 
• воля до перемоги: завзяте просування до наміченої 
мети; 
• ініціативність: готовність до активних дій і вміння 
не втрачати можливості; 
• оптимізм: вміння позитивно дивитися на речі. 
 

У
пр
ав
лі
нн
я 
ві
дн
ос
ин
ам
и 

 

• наснага: вміння вести за собою, малюючи захоплюючу 
картину майбутнього; 
• вплив: володіння тактикою переконання; 
• наставництво: дієва участь у самовдосконаленні 
співробітників, заохочення розвитку їх здібностей за 
допомогою відгуків і настанов; 
• підприємливість: здатність ініціювати перетворення, 
удосконалювати методи управління і вести 
співробітників до нових звершень; 
• миротворчість: вміння врегулювати конфлікти, 
вирішувати розбіжності та досягати консенсусу; 
• співробітництво: контактність щодо колег і вміння 
працювати в команді; 
• корпоративність: культивування і підтримка мережі 
соціальних зв'язків. 

 
Стосовно різних категорій людей ця структура може бути різною. Наприклад, для менеджерів Д. Гоулмен визначає важливими такі 

складові емоційного інтелекту: особистісні навички (самосвідомість, самоконтроль) і соціальні навички (соціальна чуйність, управління 
відносинами). На основі даної моделі розглянемо зміст даних складових емоційного інтелекту менеджера (табл. 1). 

Таким чином, перші дві компоненти (самосвідомість і самоконтроль) визначають, наскільки добре менеджер розуміє себе, вміє 
управляти собою та контролювати свої почуття. Дві інші (соціальна чуйність та управління відносинами) відображають здатність 
менеджера розпізнавати емоції оточуючих (підлеглих, колег, контрагентів), управляти ними і на цій основі налагоджувати відносини. 

Таблиця 2  
Аналіз основних загальноуправлінських стилів в контексті дослідження емоційного інтелекту 

Основні стилі 
управління 

Характеристика 
поведінки менеджера 

Пріоритетні 
складові емоційного 

інтелекту 

Оптимальні умови для 
використання 

Вплив на соціально-
психологічний клімат 

та фінансові 
результати 

А
вт
ор
ит
а

рн
ий

 

Потребує негайної 
покори 

Самосвідомість та 
самоконтроль 

Кризові ситуації,  
необхідність реорганізації, 

труднощі взаємодії з 
конфліктними 
співробітниками  

Згубний 

А
вт
ор
ит
е

тн
ий

 Мобілізує людей на 
втілення в життя своїх 

задумів 

Самосвідомість та 
соціальні навички 

Необхідність здійснення 
певних змін, потреби у нових 

ідеях, або необхідність 
проголошення чіткого курсу 

дій 

Надзвичайно 
сприятливий 

Т
ов
ар
и

сь
ки
й Формує емоціональні 

зв’язки та створює 
гармонію 

Самоконтроль та 
соціальні навички 

Необхідність забезпечити 
деескалацію конфлікту або 
змусити підлеглих посилено 

працювати  

Сприятливий 

Д
ем
ок
ра
т

ич
ни
й 

Домагається 
одностайності за 

допомогою залучення 
співробітників у процес 

управління  

Соціальні навички 
Необхідність домогтися 
консенсусу або дізнатися 

цінні ідеї  
Сприятливий 

Зр
аз

ко
ви й 

Встановлює високі 
стандарти 

продуктивності  

Самосвідомість та 
самоконтроль 

Необхідність домогтися 
швидкого виконання роботи 

від команди фахівців 
Згубний 

Н
ав
ча
л

ьн
ий

 Допомагає 
співробітникам 

розвивати перспективні 
здібності 

Соціальні навички, 
самосвідомість 

Необхідність допомогти 
підлеглому  

розвити в собі важливі якості 
та вміння 

Сприятливий 

 
Розвиваючи самосвідомість і самоконтроль, менеджер може забезпечити ефективне використання своїх сильних сторін і керувати 

емоціями, щоб з натхненням йти до мети і викликати такий же інтерес у оточуючих. До того ж розуміння емоційних і фізіологічних реакцій 
співробітників, дозволяє краще розуміти їхні почуття і більш точно інтерпретувати їх думки і наміри. Менеджери, які володіють цим 
мистецтвом, мають набагато більше шансів бути ефективними учасниками соціальних процесів у колективі та мати реальний вплив на 
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трудові відносини, мотивацію персоналу, розподіл ролей і корпоративну культуру. Отже, для менеджерів навички соціальної чуйності та 
управління відносинами обов'язкові і підлягають постійному цілеспрямованому розвитку. 

Рефлексуюча людина постійно аналізує зміни свого внутрішнього стану і прагне не тільки розуміти себе, але і задовольняти свої 
емоційні потреби. Оволодівши мистецтвом розуміти почуття інших, менеджер набуває здатності активно впливати на мотивацію 
співробітників і за допомогою цього домагатися результативної роботи колективу та підвищення його корпоративної культури. Для цього, 
віддаючи пальму першості колективній роботі, необхідно поважати та заохочувати індивідуальність підлеглих. Необхідно навчитися 
сприймати співробітників, як з професійних, так і з загальнолюдських позицій, знаходити час для особистого спілкування з ними, 
неодмінно публічно відзначати їх успіхи, творчий підхід до роботи, ініціативність і старанність [5].  

Необхідно також зазначити, що дослідження виявили закономірний зв'язок між рівнем розвитку емоційного інтелекту і 
процесуальними характеристиками управлінської діяльності, серед яких у якості головних виступають індивідуальні переваги у виборі і 
реалізації менеджером основних загальноуправлінських стилів [2, 3]. Д. Макклелланд, відомий психолог Гарвардського університету, 
виявив, що менеджери, які відмінно володіють шістьма або більше навичками емоційного інтелекту, набагато успішніші, ніж ті, яким 
бракує таких позитивних якостей [1, 8]. 

У теорії і практиці менеджменту виділяють шість основних загальноуправлінських стилів, які довели свою ефективність в різних 
ситуаціях і умовах функціонування будь-яких організацій (табл. 2). 

Кожен з цих стилів припускає певний набір пріоритетних характеристик емоційного інтелекту менеджера. Як бачимо, у 
розпорядженні менеджерів є шість стилів управління, проте тільки чотири з них передбачають благотворний вплив на організаційний 
клімат і фінансові результати. 

Таким чином, на підставі проведених досліджень, можна зробити висновок, що емоційний інтелект є визначальним фактором 
ефективного менеджменту, оскільки в екстрених випадках емоції здатні підкорити собі когнітивну сферу. Однак, визнаючи це, не слід 
применшувати значення загального інтелекту або рівня розумового розвитку.  

Менеджер повинен вміти знаходити закономірності в розрізнених фрагментах інформації, розуміти стратегію розвитку, знати 
ринкову кон'юнктуру, розбиратися у фінансових питаннях, орієнтуватися в технологічних аспектах виробництва і діяти професійно.  

Однак ці знання, вміння і когнітивні здібності, як правило, є обов'язковими при отриманні керівної посади.  
А от коли людина вже стала керівником, пріоритетним стає досягнення синергетичного ефекту від використання так званого 

інтегрального інтелекту, що включає когнітивний і емоційний аспекти. 
У подальших дослідженнях автор планує розглянути інструменти діагностики емоційного інтелекту менеджера з метою їх 

функціональної адаптації до практичної діяльності вітчизняних підприємств. 
 

РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано сутність, основні складові і характеристики емоційного інтелекту менеджера для формування мотиваційної 
системи, адекватної сучасним тенденціям розвитку теорії та практики управління. 
Ключові слова: емоційний інтелект, складові емоційного інтелекту, теорії емоційного інтелекту. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы сущность, основные составляющие и характеристики эмоционального интеллекта менеджера для 
формирования мотивационной системы, адекватной современным тенденциям развития теории и практики управления. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, составляющие эмоционального интеллекта, теории эмоционального интеллекта. 
SUMMARY 
The article analyzes the nature, basic components and characteristics of emotional intelligence manager for the formation of the motivational system, 
adequate modern trends in development theory and practice of management. 
Keywords: emotional intelligence, components of emotional intelligence, theories of emotional intelligence. 

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: непонимание, приводящее к «исчезновению» / И.Н. Андреева // Психологический журнал. - 
Минск, 2006. - № 1. -С. 28-32. 
2. Белоконь О.В. Эмоциональный и социальный интеллект и феномен лидерства / Под ред. Д.В.Люсин, Д.В.Ушаков – М.: Институт 
психологии РАН, 2009. - С. 60-79. 
3. Бояцис Р. Резонансное лидерство: совершенствование и построение плодотворных взаимоотношений с людьми на основе активного 
сознания, оптимизма и эмпатии / Р. Бояцис, Э. Макки / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 300 с. 
4. Гоулмен Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, 
Э. Макки; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 302 с. 
5. Карпов А.В. Влияние эмоционального интеллекта на эффективность управленческой деятельности / А.В. Карпов // Психология ХХI века. 
Ярославль, 2008. Т. 1. С. 287–290. 
6. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / Под 
ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – С.31-32. 
7. Робертс Р.Д. Емоційний інтелект: проблеми теорії, вимірювання і застосування на практиці / Р.Д. Робертс, Дж. Меттьюс, М. Зайднер, 
Д.В. Люсин // Психологія: Журнал Вищої Школи Економіки, 2008. – С. 21-27. 
8.Стейн С. Преимущества EQ. Эмоциональный интеллект и ваши успехи / С. Стейн, Г. Бук. - Днепропетровск: Изд-во Баланс Бизнес Букс, 
2007. - 339 с. 
9. Ушкальов В.В. Управління емоційними потоками як чинник підвищення ефективності діяльності організації / В. В. Ушкальов 
// Економіка розвитку. – 2006. – №2. – С. 47–49. 
10. Bar-On R. The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual. Toronto: Multi-Health Systems, 1997. – 366 с. 
11. Mayer J. D. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence / J.D. Mayer, D.R. Caruso, P. Salovey // Intelligence. 1999. V. 
27. P. 267–298. 
12. Mayer J.D. Emotional intelligence as a standard intelligence / J.D. Mayer, P. Salovey, D.R. Caruso, G. Sitarenios // Emotion. 2001. V. 1. P. 232–
242. 

 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 60

УДК 331.101.26; 331.522.4 + 331.34 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АУДИТУ В СФЕРІ ПРАЦІ 
 

Дехтярьов С.М., здобувач кафедри управління персоналом і економіки праці ДонНУ,  комерційний директор ТОВ «Славмел»  
  

 
Вступ Глобальна економічна світова криза та складні економічні умови дають поштовх до пошуку внутрішніх резервів підвищення 

ефективності управління економічними суб’єктами (підприємствами, галузями, регіонами, економічними системами). Одним із дієвих 
механізмів підвищення ефективності діяльності організацій та базисом, на якому будується управління в цілому, за сучасних економічних 
умов є система управління персоналом (людськими ресурсами, економічно активним населенням). Тому, соціально - трудовий аудит в 
сучасних умовах виступає діагностичною експертизою щодо оцінки ефективності функціонування системи управління персоналом (праці). 
Висновки та рекомендації соціально - трудового аудита та їх подальше впровадження в господарську діяльність можуть суттєво вплинути 
на підвищення результативності та ефективності діяльності економічного суб’єкта в цілому. Соціально - трудовий аудит - це многогранне 
явище, яке може вирішити досить широкий круг питань. Отже, від кваліфікованої класифікації видів аудиту, правильності постановки цілей 
та окреслення напрямів на початковому етапі залежить якість та результативність проведення соціально - трудового аудита  в цілому.  

Дослідженням аудита у трудовій сфері в своїх працях займалися російські та українські вчені Шулус О.А, Попов Ю.М, Одєгов 
Ю.Г., Ніконова Т.В., Гармашев О.О., Сухарєв С.О, Кібанов А. Я., Колбасов І.В., Синявець Т.В., Анісімова І.Є., Єсинова Н. І., Колот А. М., 
Даниленко О.А.  

Внесок цих учених є вагомим та безперечним, але на сучасному етапі розвитку у визначеній сфері діяльності відсутня єдина 
система класифікації видів аудиту в трудовій сфері, що значно ускладнює аудиторську діяльність. 

Тому, метою даної статті є систематизація видів аудита та обґрунтування класифікації видів аудиту у сфері праці за ознаками.  
Результати. Аудит у сфері праці в залежності від термінів, характеру, цілей, виконавців, користувачів, видів послуг та параметрів, 

можна класифікувати за різноманітними ознаками. По відношенню до користувачів інформації виділяють зовнішній та внутрішній аудит. 
Зовнішній аудит здійснюється з метою надання гарантії достовірності звітності. Типовим прикладом зовнішнього аудиту є 

фінансовий аудит, який націлений на визначення ступеня достовірності фінансової звітності для її зовнішніх користувачів. Його 
визначають як процес зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувача звітів [1].  

Об’єктами внутрішнього аудиту виступають рішення окремих функціональних завдань управління, розробка та перевірка 
інформаційних систем підприємства. Вони різняться в залежності від особливостей економічного суб’єкта, вимог його керівництва та 
власників. Внутрішній аудит є одним із засобів контролю за ефективністю діяльності ланок структури економічного суб’єкта. Він може 
бути і незалежним, тобто підкорятися не виконавчому органу підприємства, а зовнішніми засновниками. 

Об’єктивність внутрішнього аудиту забезпечується ступенем незалежності в структурі управління економічного суб’єкта. 
Внутрішні аудитори є співробітниками в штаті підприємства і підлеглими його керівництву. Внутрішній аудит є незалежною діяльністю з 
перевірки та оцінки роботи організації в її інтересах. Мета внутрішнього аудиту допомогти членам організації ефективно виконувати свої 
функції. Але незважаючи на відмінності, внутрішній і зовнішній аудит доповнюють один одного, між ними існують області часткового 
збігу. Багато функцій внутрішніх аудиторів можуть виконуватися запрошеними незалежними аудиторами. При вирішенні багатьох завдань 
внутрішні і зовнішні аудитори можуть використовувати однакові методи. Різниця полягає лише в ступені точності і детальності 
застосування цих методів. Послуги внутрішніх фахівців не зможуть замінити зовнішній аудит, якому завжди буде віддаватися перевага 
через більшої неупередженості (незалежності) і професіоналізму, забезпечуваного багатющим досвідом різноманітних управлінських 
ситуацій і характеризується конфіденційністю роботи консультанта, як професіонала [1]. Наведена нижче таблиця дає можливість 
узагальнити поняття внутрішнього та зовнішнього аудиту: 

Таблиця 1 
Відмінні риси внутрішнього та зовнішнього аудиту показані в таблиці [1] 

Елемент Внутрішній аудит Зовнішній аудит 
Об'єкт Визначається керівництвом Визначається договором 
Кваліфікація персоналу Визначається адміністрацією. Незалежність 

обмежена. 
Висуваються жорсткі вимоги з боку професійних 
організацій. Велика незалежність. 

Методи Велика схожість у використовуваних методах. Відмінності існують в ступені деталізації перевірок 
і в необхідній точності одержуваних даних. 

Цілі Визначаються керівництвом або явно 
випливають з планів 

Виникають з законоположень документів судових 
інстанцій, а також із зовнішніх потреб. 

Звітність Перед керівництвом Перед третіми особами 
 
Розглянемо вид аудита у сфері праці, який залежно від характеру об’єктів управління може проводитися: 
- в цілому по країні (на рівні національного господарства); 
- в галузях; 
- у регіонах; 
- на підприємстві, в організаціях [2].  
 Відповідно до мети аудиту системи управління персоналом доцільно встановлювати найбільш оптимальні періоди його 

проведення для економічних суб’єктів, що діють в стабільних умовах. Проводити аудит у сфері праці доцільно раз на три роки, оскільки це 
дозволить урахувати результати періодичної атестації співробітників. Компаніям та економічним суб’єктам, що діють в нестабільних 
умовах, цю процедуру слід проводити частіше. Це необхідно для того, щоб відслідковувати зміни, що відбуваються в системі, мати 
можливість оцінити їх глибину, знайти резерви підвищення ефективності управління персоналом, а також відстежити можливу появу 
ризиків у сфері управління персоналом і працею [3].  

За періодичністю проведення аудит у трудовій сфері можна поділити на: 
- перспективний аудит, який спрямований на розробку прогнозів соціального-трудового розвитку підприємства, галузі, регіоні; 
- оперативний аудит, що проводиться у визначені строки; 
- поточний аудит, який проводиться в період підведення підсумків діяльності підприємства, галузі, регіону за той чи інший період 

[2]. 
У залежності від ініціаторів аудит у сфері праці також може проводиться за суб'єктами управління соціально - трудовими 

процесами: 
- спільно керівництвом, профспілками, бізнес-співтовариством;  
- керівництвом підприємств, галузей, регіонів, національного господарства; 
- профспілками на тих же рівнях; 
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- бізнес-спільнотою, підприємцями;  
- агентствами соціально - трудового аудиту за дорученням керівництва, профспілок, бізнес - співтовариств [2].  
Аудит у сфері праці можна поділити за змістом і повнотою досліджуваних питань на: 
- повний, в разі дослідження всієї соціально - трудової діяльності підприємства, галузі, регіону, національного господарства; 
 - локальний, коли дослідження проводиться тільки в окремих підрозділах підприємства, на окремих підприємствах галузі, регіону, 

окремих регіонів національного господарства; 
- тематичний, коли досліджуються окремі блоки соціально-трудової системи [2].  
З позиції нормативного регулювання підприємницької діяльності, аудит у сфері праці можна поділити на обов'язковий та 

ініціативний.  
Обов'язкові аудиторські перевірки проводяться у певних випадках,  що передбачено нормативним полем, а також за дорученням 

органів державного управління. Обсяг і порядок здійснення обов'язкового аудиту регламентується законодавчо.  
Ініціативний (добровільний) аудит, що проводиться за рішенням економічного суб'єкта і служить реалізації його внутрішніх цілей 

та за звичай має місце в наступних випадках: 
- якщо відбувається купівля підприємства і новий власник хоче перевірити вартість придбаного; 
- якщо власники не довіряють своїм керівникам і хочуть проконтролювати їх роботу [1]. 
Зокрема, аудит у сфері праці можна розглянути за трьома основними напрямками: 
-організаційно-технологічному – вивчення документації й аналіз показників, які свідчать про легітимність та ефектиність 

діяльності підприємства; 
-соціально-психологічному - оцінка соціально-трудових відносин на підприємстві, яка включає вивчення документації та 

проведення соціологічних обстежень-опитувань, анкетувань, індивідуальних і колективних бесід, інтервв’ю з працівниками різних рівнів і 
категорій; 

-економічному-визначення конкурентоспроможності підприємства у сфері праці, яка оцінюється шляхом порівняння економічних і 
соціальних показників, підвищення результативності діяльності підприємства за рахунок економічної ефективності проведення самого 
аудиту, порівняння витрат на аудиторську перевірку з її результатами.  

Таким чином, перевірка може лише надати необхідну інформацію про стан на підприємстві, яка реального практичного значення 
може й не мати, лише підготовка на її основі програми перетворювання соціально-трудових відносин та розробка управлінських рішень із 
практичного її здійснення може реально вплинути на ефективність діяльність підприємства.  

Для кожного окремого підприємства основні напрямки аудита конкретизуються відповідно до його цілей, інформації, необхідної 
ревізорам та керівництва підприємства для прийняття управлінського рішення. Оскільки існує велика кількість напрямків аналізу в 
економічному та соціальному плані, то, аналізуючи економічні показники можна дійти організаційних, економічних, соціологічних і 
соціально - психологічних рішень. Тому  аудит у трудовій сфері здійснюється за трьома основними напрямками: економічним, 
організаційним, технічним, що обумовлено триаспектністю розгляду аудиту у сфері праці [4]. 

За функціональним змістом здійснюваних процедур аудит у сфері праці можна поділити на аудит відповідності, аудит 
ефективності та стратегічний аудит. 

Так аудит відповідності оцінює узгодженість між практичними діями і нормами, правилами, планами і приписами, що існують в 
організації, а також якість інформаційного обміну між його підрозділами. 

Аудит відповідності включає також такі напрями: 
- аналіз штатного розкладу, оцінка його обґрунтування, перевірка наявності плану розвитку; 
- оцінка відповідності посадових інструкцій кваліфікаційним характеристикам працівників; 
- вивчення процедур підбору та найму персоналу (методи підбору, вартість найму); 
- аналіз реалізації плану кадрового росту; 
- оцінка виконання програми підвищення професійної кваліфікації, вартості підвищення кваліфікації; 
- аналіз облікового складу працівників за віковою, освітньою, статевою ознаками; 
- перевірка умов праці та техніки безпеки; 
- дослідження трудових відносин в колективі (наявність конфліктних ситуацій, опору змінам, психологічна сумісність працівників, 

психологічний клімат організації та її підрозділів); 
- оцінка взаємодії організації із службами працевлаштування, навчальними закладами, місцевими органами влади і т.п. 
Для управління персоналом в організації розробляється комплекс процедур, які формулюються в довідниках, посібниках і в інших 

нормативних документах.  У процесі аудиту перевіряється з одного боку їх дотримання, а з іншого – спрямованість на забезпечення 
інтересів організації. 

Аудит ефективності (аудит управління) оцінює відповідність методів внутрішнього управління організацією її цілям та можливість 
удосконалення цих методів. Для вироблення і обґрунтування пропозицій аудитор повинен вивчити не тільки досягнуті результати, а й весь 
спектр процедур, за допомогою якого вони були досягнуті. Він розпочинається  з аудиту процедур,  і відповідає на питання: 

- чи відповідають результати поставленій меті; 
-  чи узгоджуються процедури внутрішнього контролю управління організацією з поставленими цілями; 
- чи можна полегшити, або покращити процедури управління для більш легкого досягнення визначеної мети; 
Аудитор вивчає можливості поліпшення управління для більш ефективного досягнення поставлених цілей, включаючи 

впровадження нових адміністративних технологій (інформаційної, канцелярською, телекомунікаційній). 
 Стратегічний аудит включає: 
- підбір та навчання персоналу; 
- оцінку результатів професійної службової діяльності співробітників; 
- проведення атестацій і кваліфікаційних іспитів; 
- формування кадрового резерву та його ефективне використання; 
- ведення кадрового діловодства, а також перевірки правильності ведення кадрового документообігу на підвідомчих підприємствах; 
- упровадження сучасних технологій у галузі управління персоналом; 
- розгляд та розробка навчальних програм, за якими здійснюється підготовка фахівців [5]. 
Аудит у сфері праці можна ще поділити за ознаками використання методів аналізу. Отже коли використовується весь арсенал 

методів, то його позначають як комплексний аудит. Якщо аналізу піддаються працівники, обрані за спеціальною вибірковою методикою 
цей вид аудиту називають вибірковим. 

У таблиці 2 систематизовано види аудиту в сфері праці за комплексом ознак, що визначають певні організаційні ситуації та 
потреби подібної перевірки. 

Висновки. Підсумовуючи, можна зазначити, що систематизація видів аудиту в сфері праці та наведена їх детальна класифікація 
дозволяють більш чітко визначати мету та окреслювати напрямки аудиту вже на початкових стадіях перевірки. Це надає можливість більш 
глибоко розуміти мету перевірки та  класифікувати її, підвищувати результативність і якість проведення аудиту в трудовій сфері вцілому. 

 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 62

Таблиця 2 
Класифікація аудиту в сфері праці за ознаками 

№ Ознаки Види аудиту 
1. По відношенню до користувачів інформацією. 1.Внутрішній; 

2.Зовнішній. 
2. За характером об’єктів управління.  1.В цілому по країні (на рівні національного господарства); 

2. В галузях; 
3. У регіонах; 
4. На підприємстві, в організаціях. 

3. За періодичністю проведення соціально-трудового 
аудиту. 

1.Перспективний; 
2.Оперативний; 
3.Поточний. 

4. За суб'єктам управління соціально-трудовими 
процесами.  

1.Спільно з керівництвом, профспілками, бізнес-
співтовариством;  
2.Керівництвом підприємств, галузей, регіонів, національного 
господарства; 
3.Профспілками на тих же рівнях; 
4.Бізнес-спільнотою, підприємцями;  
5.Агентствами соціально-трудового аудиту за дорученням 
керівництва, профспілок, бізнес-співтовариств.  

5. За змістом і повнотою досліджуваних питань.  1. Повний; 
2. Локальний; 
3. Тематичний.  

6. З позиції нормативного регулювання підприємницької 
діяльності. 

1.Обов'язковий; 
2. Ініціативний.  

7. За напрямками. 1.Організаційно-технологічний; 
2.Соціально-психологічний; 
3. Економічний. 

8. За функціональним змістом виконуваних процедур.  1.Аудит відповідності; 
2.Аудит ефективності (управління); 
3.Стратегічний аудит. 

9. За методикою аналізу 1.Комплексний; 
2. Вибірковий. 

Запропонована класифікація аудита в трудовій сфері може бути використана при проведенні перевірки як на рівні організації, так і 
на рівні галузей, регіонів, національної економіки. 
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Доможилкина И.В., специалист отдела оценки и развития персонала ПАО «ПУМБ», аспирант ДонНУ  
  

 
В современной динамически развивающейся компании одним из основных активов является человеческий капитал, который 

требует постоянного вложения инвестиций в образовательную часть трудовых ресурсов, знания, среду обитания и трудовой деятельности. 
Так, человеческий капитал через сотрудников вносит вклад в развитие и рост не только конкретной компании, но и национальной 
экономики во всех видах отраслевой деятельности. Именно от компетентности персонала зависит результативность и эффективность труда, 
а значит и конкурентоспособность организации. Поэтому вопросы профессионального совершенствования являются составляющими 
кадровой политики любой компании. 

В банковской сфере непрерывное корпоративное обучение сотрудников является фактором успешного развития бизнеса. 
Формирования экономики знаний обеспечивает повышение лояльности к банку, вовлеченности в рабочие процессы и реализацию 
стратегии. При создании команды единомышленников, руководство все больше отдает предпочтение внутренним кандидатам, обладающих 
широким кругом знаний и потенциалом к развитию. Существующие системы обучения и развития персонала уже не удовлетворяют всех 
нужд бизнес-направлений. И в финансовых учреждениях внедряются современные системы управления деятельностью сотрудников, 
построенные на общебанковских компетенциях. Инструменты таких систем оценки позволяют определить зоны развития каждого 
сотрудника. Т.е. результаты оценки деятельности становятся объективным основанием для повышения эффективности сотрудника путем 
достижения высокого уровня его компетенций. 

Вопросы непрерывного обучения человеческих ресурсов через развитие корпоративных компетенций рассматриваются авторами 
статей современных периодических изданий: Безруко П., Ефимчук И., Папкова Л., Пигин В., Ю. Пилипенко и другие. Несмотря на 
высокую активность изучения данного аспекта, вопросы разработки единых компетенций, объективной модели их оценки, выстраивания 
эффективной системы обучения и развития сотрудников являются актуальными для финансовых институтов в связи с отсутствием 
широкого применения среди украинских компаний.  

В последние годы в отечественных компаниях растет спрос на разработку моделей профессиональных компетенций. Определяя 
миссию банка, основные цели и задачи, руководство неизбежно встает перед определением ключевых компетенций, которые отражают 
ресурсы и возможности бизнеса, обеспечивают его конкурентоспособность. Профессиональные компетенции определяют требования к 
навыкам и социальным характеристикам сотрудников, призванных реализовать стратегию компании. Наличие модели ключевых 
общебанковских компетенций позволяет сделать этот инструмент основой, на которой будет строиться вся работа системы корпоративного 
обучения. Поэтому подход к управлению персоналом, основанный на компетенциях дает большие возможности для эффективного развития 
персонала.  

Целью данной статьи является рассмотрение алгоритма внедрения ключевых компетенций, разработка предложений по 
выявлению зон развития и рекомендаций повышения эффективности сотрудника. 

Циклический процесс управления деятельность персонала (Performance Management) можно представить в виде схемы (Рис.1), 
состоящей из взаимосвязанных инструментов управления. Каждый из них построен на разработанных компетенциях. Так, собеседование 
кандидатов на вакантную должность проходит через призму модели компетенций. Изначально, на данном этапе определяется 
необходимость усовершенствовать определенные навыки и знания сотрудников, которая подкрепляется результатами адаптационного 
периода. При выявления зон развития используется оценка уровня компетентности сотрудника на основании поведенческих индикаторов. 
Именно результаты оценки компетенций помогают четко сформировать планы развития сотрудников, определить потребность в обучении, 
разработать программы по усовершенствованию знаний и в результате выделить приемников для  создания кадрового резерва. Таким 
образом, правильно выстроенная модель развития персонала по компетенциям обеспечивает повышение не только эффективности процесса 
обучения, при этом увеличивается результативность сотрудника, а значит и бизнес-результат.  

 
Рис.1. Циклический процесс управления деятельность персонала [7] 

                                           
© Доможилкина И.В., 2012 
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Для реализации проекта внедрения комплексной системы управления и развития персонала,  необходимо разработать модель 

компетенций, основанной на ясном представлении о состоянии и развитии качеств и поведенческих характеристик сотрудников, 
необходимых для эффективного достижения стратегических целей Банка. Стандартизированный набор компетенций, в сущности, 
представляет собой набор из точных и четких профилей идеальных сотрудников и, соответственно, коллектива. Точно определяя 
поведенческий портрет сотрудника (профиль успеха, отображающий необходимые качества, поведение и степень выраженности каждой из 
характеристик), банк системно подходит к управлению процессом развития, повышению уровня управленческой культуры и 
эффективности отдачи персонала. Внедрение модели компетенций - это запуск механизма преобразования "неэффективных" сотрудников в 
"эффективных". 

В Украине вопрос профессиональных компетенций пока остается не решенным. Долгие годы организации пользовались и 
продолжают пользоваться Единым тарифно-квалификационным справочником, который не успевает обновляться за развитием технологий 
и изменением бизнес-процессов компаний. Поэтому многие компании, в том числе и банковские учреждения, которые занимаются 
планированием и прогнозированием персонала на долгосрочную перспективу ведут самостоятельные разработки собственных 
профессиональных компетенций для принятия HR-решений. На сегодняшний день такие банки как Укрсиббанк, Райффайзен банк Аваль, 
ВТБ Банк, ПУМБ запустили проект управления персоналом основанный на модели компетенций. 

Компетенции сами по себе – совокупность линий поведения, качества человека,  необходимые для эффективного выполнения 
определенной деятельности в организационном контексте. В одних случаях определяемые компетенции трактуют как знания, умения и 
навыки, в других как совокупность характеристик личности. Если более чем из десяти определений выделить общие черты, то компетенция 
– это потенциал сотрудника, его способность качественно выполнять порученную работу. Компетенция может включать в себя элементы, 
представленные на рис. 2. 

  
Рис. 2. Составляющие компетенции 

 
Главным принципом в определении компетенций должно стать вовлечение в данный процесс сотрудников управленческого звена 

разных уровней. При этом не исключена необходимость задействовать внешних консультантов – экспертов в области управления 
талантами.  

Компетенции разрабатываются в зависимости от уровня охвата их распространения: 
1) корпоративные: 

 задают корпоративные требования ко всем работникам компании; 
 определяют потенциал карьерного роста сотрудника в компании; 
 описывают личностные установки и мотивацию человека; 

2) управленческие: 
 описывают управленческие навыки и умения, необходимые для успешного руководителя нашей компании; 
 определяют готовность сотрудника выполнять управленческие функции; 

3) функциональные: 
 описывают специфические навыки и умения, необходимые сотруднику для успешного выполнения функциональных 

обязанностей [7]. 
Проект по разработке компетенций проходит в три этапа: 
1. Сбор и анализ данных 
2. Формирование моделей компетенций 
3. Создание профилей должностей 
4. Проведение PR компании 
5. Внедрение в HR-процессы  
Прежде чем определять компетенции, необходимо изучить нормативную документацию, инструкции, положения, процедуры, 

собрать мнения функциональных экспертов. Работа с экспертами может быть построена двумя способами. Первый вариант основывается 
на проведении индивидуального структурированного интервью с каждым экспертов, в ходе которого обсуждаются процессы, закрепленные 
за определенной должностью, а так же конкретные знания и навыки, необходимые для успешного выполнения этих процессов. Во втором 
случае можно использовать другой наиболее эффективный инструмент сбора информации  - фокус-группу. В результате проведения 
круглых столов генерируется согласованный набор компетенций [1]. 
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Проанализировав опыт украинских банков, можно выделить следующие корпоративные компетенции: вовлеченность и самоотдача, 
саморазвитие, ориентация на клиента, направленность на результат, работа в команде. Это те поведенческие проявления, которые должен 
демонстрировать каждый сотрудник банка любой должности, начиная от уровня специалиста и до ТОП-руководителя.   

Компетенций не должно быть слишком много, чтобы не затруднять процесс оценки сотрудника. При этом, считая универсальными 
общебанковские компетенции, компании ограничиваются их разработкой, упуская важность определения функциональных, которые 
специфичны для конкретного бизнес-направления. В свою очередь иакой подход ведет к отсутствию объективной оценки персонала, 
составлению слабых, ограниченных  программ обучения, и не сформированному кадровому резерву. 

Разработка системы компетенций - только первый шаг на пути перестройки всей системы управления персоналом. Затем 
необходимо сформировать все основные HR-процессы: подбор, оценка, вознаграждение, развитие, карьерное продвижение, мотивация. 
Кроме того, нужно провести большую разъяснительную работу, обучить менеджеров всех уровней.  

Поэтому после составления Библиотеки компетенций, важной миссий HR-подразделения является донесение компетенций до 
сотрудников и проведение PR-компании для их восприятия и понимания. Можно предложить следующие инструменты информирования 
сотрудников: обучающие мероприятия, статьи в корпоративном журнале, в выпуске новостей, стенды, распространение рабочей 
канцелярии, интернет-коммуникации, screensaver на экранах компьютеров, командообразующие мероприятия с демонстрацией 
поведенческих индикаторов принятых компетенций и т.д. 

Для профилирования должностей в модель компетенций добавляются должности согласно штатному расписанию. Для каждой 
должности определяется уровень владения компетенциями в соответствии с требованиями к знаниям, навыкам, опыту. 

Когда требования к должностям созданы, компания выбирает инструменты оценки, которыми планирует оценивать компетенции у 
персонала. Т.е. определяются текущие знания и потенциал сотрудника, составляющие основу развития персонала. Именно в таком тандеме, 
возможно, отследить и направить динамику развития людей, увидеть и оценить результаты обучения, скорректировать программы. 

Выбор метода оценки профессиональных компетенций зависит от целей оценки, особенностей оцениваемой деятельности, уровня 
автоматизации и размеров организации.  Для определения метода оценки профессиональных компетенций в банковской структуре 
проведем их сравнительный анализ (табл.1).  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ методов оценки персонала 
Метод оценки Достоинства Недостатки 

Ассессмент-центр 

самый высокий уровень надежности; 
полная и достоверная информация о 
характеристиках оцениваемых; 
определение сильных и слабых сторон; 
конструктивная обратная связь 

высокая вероятность стресса при обратной 
связи; 
привлечение внешних консультантов; 
обеспечение конфиденциальности; 
финансовые и временные затраты 

Performance Management 

прозрачность; 
тесная связь со стратегией компании и KPI; 
наличие обратной связи; 
ориентация на развитие персонала; 

корпоративная культура  - на высоком 
уровне; 
временные затраты; 

Управление по целям 

понимание сотрудником критериев успешности; 
обратная связь; 
простота измерения достижений; 
небольшие временные затраты; 

субъективность; 
ощутимые затраты рабочего времени 
тестируемых; 
финансовые затраты; 

Интервью по компетенциям 

низкая стоимость и универсальность; 
определение соответствия кандидата требованиям 
должности; 
легкость сбора информации за счет рейтинговой 
шкалы; 
демонстрирует профессиональную успешность; 
результаты интегрируются с оценками из других 
источников; 
конструктивная обратная связь 

потеря важных аспектов из прошлого 
опыта; 
субъективизм; 
временные затраты. 

Метод 360˚/180˚ 

относительная простота; 
объективность; 
содействие открытой обратной связи; 
учет оценок внешних респондентов  

сложность процесса обработки данных при 
проведении масштабного исследования; 
оцениваются только компетенции, а не 
результаты; 
соблюдение конфиденциальности 

Тесты 

получение количественных результатов; 
легкость обработки информации 

не отображает причин наблюдаемых 
состояний и уровень развития 
тестируемого; 
не учитываются проявления 
потенциальных возможностей сотрудника; 
не позволяют прогнозировать направления 
развития личности; 

Библиографическое 
интервью 

простота и доступность наиболее низкий уровень надежности 

 
Учитывая степень надежности каждого инструмента (рис. 3), приходим к выводу, что применение какого-то одного из 

представленных методов оценки не эффективно, поэтому для соблюдения главного принципа оценки  деятельности - объективности – 
целесообразно использовать комплексный подход. Так, большинство банков ПУМБ, Райффайзен банк Аваль, OTP Bank и др. используют 
«метод 180˚», проведение Форумов оценки, структурированное интервью по технике «STAR» и методику Ассессмент-центр.  

По результатам оценки компетенций формируются Индивидуальные планы развития (ИПР), в которых фиксируются сильные 
стороны сотрудника, зоны развития, перечень мероприятий, заданий и инструментов для достижения целей, сроки исполнения (табл.2). 
Консолидированная информация по ИПР показывает направления дальнейшего развития сотрудников, рейтинг компетенций, 
нуждающихся в усовершенствовании. Именно на основании данной информации составляются программы развития сотрудников, 
разрабатываются необходимые мероприятия, формируется бюджет на профессиональное обучение. Так, в табл. 3 представлена программа 
по развитию компетенции «Ориентация на клиента». 

Таким образом, компетентностный подход к управлению персоналом дает очень богатые возможности для эффективного обучения. 
Наличие в организации модели ключевых компетенций и профилей компетенций для отдельных позволяет сделать эти инструменты 
основой, на которой будет строиться вся работа системы корпоративного обучения. 
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Рис. 3. Анализ методов оценки по степени надежности, WORD STAFF [2, с.17] 
 
Формирование и развитие компетенций по сути своей предполагает весьма комплексное, разностороннее и продуманное обучение. 

Овладеть необходимыми компетенциями – значит, стать способным выполнять свою работу на высоком уровне эффективности и в 
соответствии с установленными в банке стандартами. Обучение, направленное только на приращение знаний и умений, никак не 
гарантирует, что изученное будет применяться в повседневной деятельности и притом сделает ее более эффективной. 

 
Таблица 2  

Индивидуальный план развития 
(фрагмент из формы оценки Райффайзен банк Аваль) [3, с. 52] 

ФИО работника   ФИО руководителя   
Название отделения       
Название региональной дирекции    
1. Результат обсуждения во время интервью  
На высоком уровне владеет навыками продажи VIP-клиентам и показывает значительную динамику 
Успешно проведена стажировка будующего начальника отделения перед его назначением на должность 
2. План действий 
Перечень знаний, навыков, 
компетенций, запланированных для 
развития 

Действия, знания, 
инструменты развития 

Планируемая дата 
выполнения 

Фактическая дата 
выполнения 

Развитие подчиненных и других людей 

Самостоятельная работа и 
отслеживание прогресса в 
соответствии  с 
рекомендациями и советами
Чтение литературы: Ицхак 
Калдерон Адизес "Идеальный 
руководитель" 

в течение года   

Управление конфликтными ситуациями 
Тренинг "Управление 
конфликтами" 

Желаемая дата - сентябрь 
2011 года, по графику HR-
службы 

  

 
Таблица 3  

Программа развития компетенции «Ориентация на клиента» (фрагмент из формы оценки ПАО «ПУМБ») [6] 
Обучающие мероприятия Возможные действия по развитию 

компетенций 
Литература 

Тренинг «Наставничество» Ориентация на внешнего клиента Джон Шоул «Первоклассный сервис 
как конкурентное преимущество» 

Проводимые семинары, круглые столы, 
конференции внешними компаниями 

С целью предложения клиентам оптимальных 
решений, обучить сотрудников своего 
подразделения эффективным способам 
выявления потребностей клиентов 

Завадский М. «Мастерство продажи» 

Дистанционное обучение  
«Стандарты обслуживания клиентов» 

Внедрить и поддерживать в подразделении 
стандарты обслуживания клиентов 

 

Тренинг «Переговоры с партнерами» Организовать обмен опытом между 
сотрудниками 

 

Тренинг «Управление продажами в 
регионе» 

Осуществлять неформальное общение с 
клиентами 

 

Тренинг «Эффективность телефонных 
коммуникаций» 

Ориентация на внутреннего клиента  

Тренинг «Модель активных продаж» Своевременно реагировать на запросы других 
подразделений 
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Обучение компетенциям куда более целенаправленно, так как ориентиры и результат, которого оно должно достичь, предельно 
ясны: в модели компетенций самым подробным образом описано, какими компетенциями должны будут овладеть учащиеся и в каких 
конкретных поведенческих проявлениях это должно отражаться. [4] 

Итак, развитие компетенций требует не только передачи знаний и формирования умений, но также и работу над ценностями, 
установками и повышением личной эффективности сотрудников. На практике это выглядит как «препарирование» компетенции для 
выявления составляющих ее и поиск тех форм и методов обучения, которые способны каждый из этих элементов развить. А когда обучение 
спланировано, то результаты, по которым будет оцениваться его эффективность, привязываются к овладению сотрудниками конкретными 
формами поведения и к их способности, пройдя обучение, выполнять работу на уровне заданных стандартов компетенции. 

Таким образом, для обучения компетенциям и их развития в организации должна функционировать целостная система 
корпоративного обучения, в основе которой лежит модель ключевых компетенций. Работа такой системы всегда подразумевает глубокий 
анализ потребностей в обучении, выявление актуального уровня развитости необходимых компетенций, и планирование дальнейшего 
обучения в зависимости от того, насколько и как этот уровень отличается от идеального. 

Немаловажное значение в обучении компетенциям играют ИПР сотрудников. В соответствии с результатами оценки персонала на 
соответствие профилю компетенций, направления деятельности и особенностей этой деятельности, выявляется зоны развития. А дальше 
этой цели служит целенаправленное комплексное обучение. 
Важно понимать, что развитие компетенций – это циклический процесс. Модель ключевых компетенций, по сути, представляет собой 
долгосрочный план развития организации и ее бизнеса. Поскольку перед банком встают новые задачи, влияют различные внешние 
факторы, обучение должно отражать все данные перемены. Поэтому развитие компетенций требует регулярной оценки, их актуального 
развития, сравнения эффективности работы персонала с идеальным поведением и постоянной работы над сокращением этого разрыва. 
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Постановка проблеми. Реалізуючи свою місію Міжнародна організація праці починаючи з 1999 р. в усіх країнах світу активно 

впроваджує Концепцію гідної праці. Зазначена Концепція спрямована на забезпечення можливості для всіх чоловіків і жінок займатися 
продуктивною працею в умовах свободи, рівності, безпеки й поваги людської гідності. При цьому, одним з індикаторів гідної праці 
визначено соціальний діалог, оскільки саме через використання переговорно-договірних інструментів мають втілюватися у життя 
принципи гідної праці на світовому, національному, регіональному, галузевому та виробничому рівнях. В Україні починаючи з 1991 р. 
накопичено певний досвід соціального партнерства, проте існуючі механізми соціального діалогу не в змозі у повній мірі урегулювати 
соціально-трудові відносини та забезпечити їх орієнтацію на принципи гідної праці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку соціального партнерства та соціального діалогу в Україні 
широко висвітлюється у роботах вітчизняних науковців та практиків, зокрема Н.В.Балабанової, А.М.Колота, С.В.Мельника, С.В.Мортікова, 
Г.В.Осового, А.М.Уманського. Окремим аспектам гідної праці присвячено роботи таких вітчизняних науковців як О.І.Амоша, Д.П.Богиня, 
О.О.Герасименко, О.А.Грішнова, Г.Т.Куліков, Е.М.Лібанова, Л.С.Лісогор, Н.Д.Лук’янченко, О.В.Мартякова, О.Ф.Новікова, Л.М.Хижняк 
тощо. Проте у сучасних умовах саме соціальний діалог як інструмент узгодження інтересів держави, роботодавців та найманих працівників 
має бути орієнтований на забезпечення умов гідної праці в Україні, що визначає актуальність дослідження окресленого питання.  

Мета наукової статті – вивчення практики укладання Генеральної угоди в Україні як форми соціального діалогу та розробка 
рекомендацій щодо її удосконалення.  

Результати дослідження. Відповідно до чинного законодавства соціальний діалог в Україні здійснюється між сторонами 
соціального діалогу відповідного рівня у формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур; колективних переговорів  
з  укладення колективних договорів і угод. Таким чином, одним з основних результатів соціального діалогу на національному рівні можна 
вважати укладання Генеральної угоди на тристоронній основі Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією 
роботодавців України та Всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, яке увійшло до вітчизняної практики з 1991 р. Зазначена 
Угода спрямована на удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, 
реалізацію конституційних прав і гарантій працівників і роботодавців. Вона встановлює соціально–трудові гарантії для найманих 
працівників на державному рівні, регулює виробничі, трудові й соціально–економічні відносини між найманими працівниками і 
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роботодавцями та відповідальність Сторін за виконання досягнутих домовленостей. 
Зараз в Україні діє Генеральна угода на 2010-2012 роки, що була укладена 9 листопада 2010 року [1]. Чинна Генеральна угода містить 

наступні розділи: 
1. Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості.  
2. Оплата праці. 
3. Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища. 
4. Соціальний захист працівників. 
5. Задоволення духовних потреб населення. 
6. Соціальний діалог. 
Використовуючи дані Державної служби статистики України оцінимо ступінь виконання зобов’язання роботодавців щодо 

зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15-70 років не менш як на 0,3 відсоткового пункту (п.1.45.1) та зменшення щороку 
рівня безробіття за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років), не менш як на 0,4 відсоткового 
пункту (п.1.45.2). Статистичні дані, що ілюструють зазначені показники наведено у табл.1. 

Таблиця 1 
Динаміка показників зайнятості та безробіття населення України  

у віці 15-70 років [2] 

Зайняте населення 
Безробітне населення  

(за методологією МОП) 
Роки 

в середньому, 
тис.осіб 

у % до населення 
відповідної вікової групи 

в середньому, 
тис.осіб 

у % до економічно 
активного населення 

відповідної вікової групи 
2000 20 175,0 55,8 2 655,8 11,6 
2001 19 971,5 55,4 2 455,0 10,9 
2002 20 091,2 56,0 2 140,7 9,6 
2003 20 163,3 56,2 2 008,0 9,1 
2004 20 295,7 56,7 1 906,7 8,6 
2005 20 680,0 57,7 1 600,8 7,2 
2006 20 730,4 57,9 1 515,0 6,8 
2007 20 904,7 58,7 1 417,6 6,4 
2008 20 972,3 59,3 1 425,1 6,4 
2009 20 191,5 57,7 1 958,8 8,8 
2010 20 266,0 58,5 1 785,6 8,1 
2011 20 324,2 59,2 1732,7 7,9 

 
Аналізуючи табл.1 можна зауважити, що у 2010 р. порівняно з 2009 р. зазначені зобов’язання виконуються, оскільки зайнятість 

населення у віці 15-70 р. зросла на 0,8 пункти з 57,7% до 58,5%, а рівень безробіття відповідної вікової групи знизився на 0,7 пункти, що 
значно вище, ніж прийняті у Генеральній угоді зобов’язання сторони власників. У 2011 р. порівняно з 2010 р. рівень зайнятості населення у 
віці 15-70 р. продовжує зростати (фактичне зростання становило 0,7 пункти), що задовольняє прийнятим зобов’язанням. Проте, рівень 
безробіття у 2011 р. порівняно з 2010 р. знизився лише на 0,2 відсоткових пункти проти 0,4 встановлених у Генеральній угоді.  

За оцінками фахівців Генеральна угода на 2010-2012 роки порівняно з попередньою є «кроком назад» [3]. Європейські країни ви-
будовують свою соціальну політику на підставі прогнозів про вихід з економічної кризи, проте нова Генеральна угода сформована на 
підставі кризових показників. Якщо, згідно з попередньою угодою, заробітна плата мала зростати за рік на 25%, то за новою - на 15-17%, 
тоді як ціни на більшість харчових продуктів зростають значно вищими темпами. Як наслідок, в Україні має місце суттєве відставання 
темпів зростання реальної заробітної плати від номінальної [2] (табл.2). 

У п. 2.1 сторони Генеральної угоди домовилися забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по економіці України в 
2010 році не нижче ніж на 17,8 % порівняно з 2009 роком, в 2011 році - не нижче ніж на 15 % порівняно з 2010 роком, в 2012 році - не 
нижче ніж на 16 % порівняно з 2011 роком. З даних, представлених у табл. 2 видно, що зростання номінальної заробітної плати в 2010 р. 
порівняно з 2009 р. фактично склало в Україні 20%, що перевищує встановлені угодою 17,8%. Проте, зростання реальної заробітної плати 
за цей період склало лише 10,2%.  

Таблиця 2 
Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати в Україні, % 
Номінальна заробітна плата Реальна заробітна плата 

Роки до попереднього 
року 

грудень до грудня 
попереднього року 

до попереднього року 
грудень до грудня 
попереднього року 

2000 129,6 135,4 99,1 103,6 
2001 135,2 127,7 119,3 120,4 
2002 121,0 117,0 118,2 115,6 
2003 122,8 124,4 115,2 113,8 
2004 127,5 127,7 123,8 120,8 
2005 136,7 144,9 120,3 131,5 
2006 129,2 125,2 118,3 111,7 
2007 129,7 131,1 112,5 110,3 
2008 133,7 119,5 106,3 97,0 
2009 105,5 111,6 90,8 99,1 
2010 120,0 120,1 110,2 110,5 
2011 117,6 116,2 108,7 111,0 

 
У 2011 р. зростання номінальної заробітної плати в Україні порівняно з 2010 р. становило 17,6%, у той час як в Угоді передбачалося 

зростання не нижче ніж на 15%, отже ця норма виконана. Однак, як і у 2010 р., зростання реальної заробітної плати у 2011 р. становило 
значно менше ніж номінальної і дорівнювало лише 108,7%. Це свідчить про обмеження тенденцій зростання добробуту населення України. 

В чинній Генеральній угоді ліквідовано й сітку тарифних ставок та посадових окладів. Передбачено також, що міжрозрядні та 
міжпосадові коефіцієнти оплати праці застосовуватимуться, лише коли вони будуть затверджені в колективних та галузевих угодах. Але 
якщо звернутися до проекту Трудового кодексу, то у ньому не передбачено жодної відповідальності за не укладання колективних угод, 
натомість роботодавцям надано право регулювати трудові відносини за допомогою своїх внутрішніх нормативних актів. Окрім того, 
вартість нового споживчого кошика буде врахована тільки у бюджеті 2012 року. 
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Згідно з попередньою Угодою, влада мала узгоджувати питання підвищення цін на газ та тарифів на комунальні послуги з 
профспілками, тепер же останні матимуть лише право дорадчого голосу в органах, створених владою. 

В Генеральній угоді на 2010-2012 роки також не закладено механізмів контролю за її виконанням. Слід звернути увагу, що про-
цедура узгодження інтересів соціальних партнерів в Україні має необов'язковий і формальний характер, бо сторони фактично не несуть 
відповідальності за зрив домовленостей. На відміну від більшості розвинених країн, в яких колективні договори і домовленості вважаються 
нормативними документами на рівні закону, в Україні вони в багатьох випадках є лише рекомендаційними. 

Потенціал трудових колективів на початковому рівні використовується неповністю, про що свідчать дані про кількість працівників, 
охоплених колективними договорами, в українській економіці. Працівники комерційних структур зазвичай не укладають колективних 
договорів, а ті, що є, найчастіше мають формальний характер. Аналіз реалізації колективних договорів показав, що у цілому виконується 
94,1% зобов'язань з питань зайнятості, 94,2% - з оплати праці; 93,1% - з охорони праці. Гірше, ніж у середньому по економіці, забезпечено 
виконання колдоговірних зобов'язань з питань зайнятості в авіаційному транспорті, де фактично реалізується лише 60,7% від прийнятих. 
Не випадково за результатами дослідження соціально-трудових відносин, організованого Міжнародним бюро праці, соціальне партнерство 
в Україні має значні недоліки. 

Незважаючи на те, що виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки відбувається в режимі тотальної економії на  працівниках, конструктивні дії 
Федерації профспілок України (ФПУ) та її членських організацій спільно з іншими профспілками дозволили реалізувати основні 
положення цієї Угоди (більше 70 відсотків її положень  профспілки оцінили виконаними та такими що виконуються). Вперше профспілкова 
сторона для реалізації домовленостей за Угодою використали таку форму роботи як - направлення Кабінету Міністрів України та 
Спільному представницькому органу роботодавців подання про виявлені факти порушень Генеральної угоди, а також консультації 
представників сторін з метою усунення цих порушень. 

До позитивів реалізації Генеральної угоди на 2010-2012 рр. можна віднести [4]: 
1. Приклади регіонів України засвідчують збільшення кількості колективних договорів, що містять зобов’язання щодо підвищення 

кваліфікації та навчання працівників новим професіям. У 2010 році в Донецькій області підвищили кваліфікацію 136 тисяч осіб, або 11,5% 
 працівників, дві третини з них безпосередньо на виробництві. Цьому сприяє норма Регіональної угоди Донецької області: направляти не 
менше 3 відсотків  від фонду оплати праці на професійну підготовку та перепідготовку кадрів. 

2. Зростання реальної заробітної плати  в Україні значно випереджає темпи росту валового внутрішнього продукту (у 2010 році 
відповідно 9% та 4,2%, у І кварталі 2011 року 10,8% та 5,3%). 

3. Під тиском профспілок Уряд на 28 гривень зменшив розрив між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника першого 
тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою працівників бюджетної сфери та розміром мінімальної заробітної плати. На таке 
підвищення заробітної плати із державного бюджету до даткові виділено 2,4 млрд. грн. 

4. У 2011 році 42 тисячам працівників, що працюють на економічно активних підприємствах, погашено заборгованість із заробітної 
плати. Порівняно з початком 2011 р. на початок 2012 року сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні зменшилася майже на 
300 млн.грн, проте ще продовжує залишатися суттєвою (рис.1). 

 
Рис.1 Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні, станом на початок року, млн.грн [2] 

 
Однак, заборгованість з виплати заробітної плати ще мають біля 150 тисяч працівників. З огляду на це, Кабінет Міністрів України 

зобов’язав Міністерство соціальної політики України разом з іншими органами виконавчої влади вжити негайних заходів до щомісячного 
погашення не менш як на 15% заборгованості із заробітної плати (протокол засідання КМУ від 27 липня 2011 року). 

5. Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ у І півріччі 2011 року провів атестацію умов праці на 781 робочому місці 38 
підприємствах Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей, де відмічаються важкі та шкідливі умови праці, що в 1,2 
рази більше, ніж за весь минулий рік. 

6. Профспілки активно використовують присутність свого представника на засіданнях Кабінету Міністрів України. Для прикладу: 
на вимогу представника СПО профспілок до положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади включено їх 
повноваження з питань соціального діалогу та взаємодії з профспілками і об’єднаннями роботодавців. 

Разом з тим профспілки відзначили цілу низку положень Генеральної угоди, які не виконуються в повному обсязі [4]: 
1. Є приклади порушення домовленостей (пункт 1.42) щодо реалізації спільних заходів сторін для забезпечення зайнятості 

працівників, які підлягають вивільненню у разі невідворотності масових звільнень. Для прикладу: На початку року з Комунального 
підприємства «Теплоенергетик» (Кіровоградська область) було звільнено 30 працівників, а в червні були спроби звільнити ще 20, що 
перевищує 5% чисельності працівників і відповідно до обласної регіональної угоди вимагає реалізації спільних заходів для забезпечення їх 
зайнятості. Жодних заходів з працевлаштування звільнених працівників та реалізації пропозицій профкому роботодавцем не було вжито. 
Також масові скорочення відбулись і на підприємствах буровугільної галузі Кіровоградської області. Залишаються законодавчо 
неврегульованими трудові відносини понад 600 працівників Олександрійського буровугільного комплексу, який повернуто державі після 
оренди. 

2. Не скрізь дотримується норма Генеральної угоди щодо розміру заробітної плати працівників (пункт 2.2). За даними Державної 
служби статистики України станом на 31 березня 2011 року колективними договорами для 1,9% працівників мінімальна тарифна ставка 
(оклад) встановлена нижче законодавчо визначеної (на той час 941 гривня). Лише для 21,7% працівників профспілкам вдалося через угоди 
та колективні договори встановити вищу ніж передбачено законодавством мінімальну тарифну ставку (оклад), а для 76,4% працівників цей 
показник встановлено на законодавчо визначеному рівні. 

3. Не виконується норма щодо поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45% від середньої заробітної плати 
по економіці (пункт 2.4). Якщо наприкінці 2010 року була позитивна тенденція цього показника, то в поточному році співвідношення 
погіршилося (січень - 40,9%, червень - 35,5%). Це вимагає підвищення розміру мінімальної заробітної плати більш високими темпами. 
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4. Невирішеною залишається проблема повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати (пункт 2.21). Більше 143 
тисяч працівників економічно активних підприємств своєчасно не отримали заробітну плату. Кожному з них у середньому заборговано 
більше 4 тисяч гривень. Залишилась не реалізованою домовленість (за Угодою - 2010 рік) щодо підготовки та внесення на розгляд 
Верховної Ради України законопроекту про здійснення належної компенсації працівникам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 
строків виплати заробітної плати (пункт 2.16). З огляду на зазначене Федерація профспілок України підготувала відповідні законодавчі 
зміни про посилення механізму компенсації, а також щодо права працівників на адекватний самозахист (не вихід на роботу у разі 
заборгованості із заробітної плати зі збереженням оплати за невідпрацьований час як за простой не з вини працівника). 

5. Не виконано зобов’язання Уряду щодо розробки і внесення до Верховної Ради України законопроекту про ратифікацію Конвенції 
МОП № 152 «Про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах» (пункт 3.7). 

6. Не розглянуто на засіданні Уряду (Угодою передбачено щороку у травні за участю Сторін соціального діалогу) стан забезпечення 
умов праці, питання виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні (пункт 3.13). Нагальність розгляду цього питання 
підтверджують аварії на шахтах, складна ситуація з умовами та безпекою праці. В Україні щорічно на виробництві гине близько тисячі 
працівників, більше 15 тисяч - отримують травми. Майже 30% працівників працюють у шкідливих для здоров’я умовах праці, внаслідок 
чого збільшується кількість професійних захворювань (6-7 тисяч за рік). 

7. Не реалізовано зобов’язання Кабінету Міністрів України «Опрацювати протягом 2010 року запровадження дієвого механізму 
підвищення пенсій з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки» (пункт 4.23). Уряд обійшов стороною це 
питання при ініціюванні пенсійної реформи. 

8. Не виконується домовленість сторін щодо збільшення чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в 
санаторно-курортних закладах, передусім за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (пункт 
4.2). Витрати фонду у цьому напрямку в 2011 році зменшилися на 60 відсотків, а кількість оздоровлених працівників скоротиться до 80 
тисяч, проти 230 тисяч у попередньому році. 

9. Не виконується зобов’язання Кабінету Міністрів України щодо удосконалення нормативно-правової бази з актуальних питань 
державної підтримки студентської та працюючої молоді (пункт 5.18). Досі не вирішено питання щодо встановлення залежності розміру 
стипендій від прожиткового мінімуму, працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підготовка 
яких здійснювалася за державним замовленням. 

Таким чином, оцінка стану виконання Генеральної угоди в Україні дозволяє зробити висновок про те, що порушення частини 
домовленостей між Сторонами Угоди створює обмеження розвитку ознак гідної праці (можливість отримати роботу, праця в умовах 
свободи, продуктивна праця, рівність та гідність у праці, безпека на виробництві).  

Висновки та пропозиції. Недостатня ефективність системи соціального діалогу в Україні визначається низькою чинників, 
найбільш суттєвими з яких є:    

нечітке розуміння ролі та значення соціального діалогу його сторонами;  
слабка зацікавленість сторін у розвитку соціального діалогу (небажання роботодавців обтяжувати себе зобов'язаннями перед 

найманими працівниками та/ або невіра працівників у спроможність через колективний договір або угоду поліпшити своє становище); 
відсутність дієвих механізмів реалізації норм колективних угод та договорів у соціально-трудовій сфері та ефективних методів 

контролю за їх виконанням;  
відсутність навичок щодо використання ефективних технологій ведення переговорів та укладання договорів;  
недостатня обґрунтованість рішень, що приймаються та низька відповідальність за їх виконання.  
Отже, на сучасному етапі є необхідною чітка політика держави щодо розвитку соціального діалогу та його орієнтації на положення 

Концепції гідної праці. Одним з основних має стати створення організаційних умов для забезпечення економічної мотивації розвитку 
соціального діалогу та колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.  

Одним зі шляхів розвитку соціального діалогу в Україні безумовно є удосконалення чинного соціально-трудового законодавства, 
яке необхідно здійснити за такими напрямами [5]: уточнення категорійного апарату, що характеризує зміст колективно-договірних 
відносин, визначення суб'єктів соціального партнерства на різних його рівнях, конкретизації змісту угод і договорів, що укладаються на 
національному, галузевому, територіальному та виробничому рівнях, закріплення послідовності укладання угод і договорів,  визначення 
сфери дії угод та договорів, співвідношення чинності норм угод і договорів, що укладаються на різних рівнях, визначенні процедурних 
питань ведення переговорів та укладання угод і договорів. 

Підвищенню ефективності колдоговірної роботи також має сприяти практичне використання на всіх рівнях Рекомендацій 
сторонам галузевих, регіональних угод та колективних договорів щодо проведення колдоговірної кампанії 2011-2012 років, були узгоджені 
у лютому 2011 р.  

При удосконаленні соціального діалогу в Україні необхідно врахувати досвід зарубіжних країн, що представляє собою обґрунтований 
підхід до встановлення співвідношення між державним та колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин. Зокрема, в 
Україні можуть бути використані такі його складові: чітке законодавче закріплення колективно–договірної системи, сприяння узгодженню 
цілей найманих працівників та власників підприємств, формування активної державної соціальної політики, активізація профспілкового руху. 

 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто роль соціального діалогу щодо розвитку гідної праці. Проведено оцінку виконання положень Генеральної угоди в Україні. 
Розроблено рекомендації щодо удосконалення процедури соціального діалогу й підвищення його ефективності. 
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Постановка проблеми. Одним з важливих напрямків управління персоналом є його розвиток – системно організований процес 
безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-
кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу [1]. Економічні аспекти 
цього процесу ґрунтовно досліджували вітчизняні та закордонні вчені-економісти: О.А. Грішнова [2], Дж. Джой-Метьюз, Н.Д. Лук’янченко 
[3], В.А. Савченко [1], П. Сенге, П. Форсайт, які розглянули теоретичні та практичні аспекти розвитку персоналу. Розвиток персоналу 
здійснюється в рамках відповідної системи, принципи та способи побудови якої визначаються методологією розвитку персоналу [4] на 
основі економічної онтології – формального опису економіки у вигляді об’єктів, відносин між ними та функцій їх інтерпретацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спираючись на визначення методології як галузі знання, що встановлює систему понять 
та їх відношень в певному виді науково-практичної діяльності, наукову діяльність в методології можна розглядати крізь призму 
співвідношення наукової істини і позанаукових елементів та відокремлення першої від других (прескриптивна або нормативна) із 
залученням соціально-історичних і конкретно-наукових факторів формування теорій (дескриптивна або позитивна методологія) [5]. На 
думку Г.Б. Гутнера, породженню методології передує певна онтологія, на підставі якої виникає методологія, використання якої для 
вирішення наукових завдань яка призводить до зміни первісної онтології, або появи нових онтологій, в межах яких виникають нові 
проблеми та нові методології для їх вирішення [6]. У науковому дослідженні будь-якій гіпотезі, як конструкції з методологічних фікцій, 
передує певна онтологія, а їй у свою чергу, передує гіпотеза чи сукупність гіпотез [6]. О.П. Огурцов [7, с. 3] теж вважає, що розмежування 
методології науки і онтології є суто аналітичним. Натомість, в реальному дослідницькому процесі ці дві складові наукового пошуку 
становлять єдність – одна неможлива без іншої: визначення завдань і специфіки методології неможливо без виявлення специфічної 
предметної області, в якій дані методи науки ефективні і функціональні і, навпаки, визначення предметної області тієї чи іншої гіпотези, 
інтерсуб'єктивності концепції та об'єктивної теорії неможливо без докладання певної методології, яка спочатку є запозиченням з інших 
наукових дисциплін, її екстраполяцією на іншу предметну область, а потім, звільняючись від чужорідних методів, від ad hoc гіпотетичних 
побудов і припущень усвідомлюється в своїй адекватності і релевантності нової предметної області [7, с. 3]. 

Виділення невирішеної проблеми. Значна увага у дослідженнях з розвитку персоналу приділяється практичним питанням, в той 
же час фундаментальні основи розвитку персоналу розкриваються недостатньою мірою. 

Мета статті - виявити онтологічні підґрунтя прескриптивної методології розвитку персоналу. 
Результати дослідження. Однією з сучасних парадигм економічної науки є критичний реалізм, згідно з яким світ, який є об'єктом 

наукового дослідження, складається не тільки з подій, даних нам в досвіді або в сприйнятті, а й з (таких, що не зводиться до них) структур, 
механізмів, рушійних сил і тенденцій, які хоч і не є безпосередньо спостережуваними, але тим не менш лежать в основі реальних подій, 
управляють ними або полегшують їх здійснення [8]. В рамках даної парадигми світ складається в тому числі і з об'єктів, які структуровані й 
структуровані не транзитивно, тобто, по-перше, не зводяться до подій (які можуть бути присутніми, а можуть і не бути присутніми в 
нашому досвіді) і, по-друге, існують незалежно від їх ідентифікації [8]. Таким чином, виділяються три області реальності: емпірична 
(досвід і сприйняття), неемпірична, реально існуюча (події та стану речей) і "глибинна" (структури, механізми, рушійні сили і тенденції), 
причому ці три області онтологічно не зводяться одна до одної й не є "синхронними", тобто досвід не збігається у часі з подіями, 
дозволяючи нам порівнювати і переглядати сприйняття того чи іншого явища, а події не збігаються у часі з тими механізмами, які ними 
керують [8]. Метою економічної теорії стає виявлення структур, які керують цією діяльністю, умов, в які вона занурена, які полегшують її і 
трансформуються через неї, ці пояснення тягнуть за собою розуміння певних практик, аналіз невідомих раніше умов їх здійснення, 
неусвідомленої мотивації, що стоїть за ними, неявних навичок, що використовувалися в рамках цих практик, і їх ненавмисних наслідків [8]. 
Незважаючи на те, що суспільство й економіка – продукт діяльності економічних агентів, вони певною мірою залишаються непрозорими 
для цих агентів, таким чином, завданням економічної теорії виявляється опис всього, що має відбуватися (що усвідомлюють або ні залучені 
в ці процеси агенти), щоб деякий виділений соціальний феномен, набір практик або дій став можливим [8]. 

Згідно з критичним реалізмом наукою є виявлення і дослідження структур і механізмів, що лежать в основі подій досвіду, а 
завдання науки полягає в осягненні реальності на її глибинному рівні, тобто виявленні онтології. У класичному розумінні найбільш 
загальним описом певної предметної області є онтологія, яка складається з множини об’єктів предметної області, зв’язків між ними та 
функціональних інтерпретацій. Розглянемо онтологічну структуру світу. 

Світ за своєю природою є складним та неергодичним, тобто таким, що має змінну в часі структуру [9], яка не піддається точному 
розрахунку та прогнозуванню змін. Це призводить до принципової неможливості точного передбачення стану світу та наслідків діяльності 
людини в ньому. Але людина для організації своєї діяльності стикається з необхідністю планувати майбутні дії на підставі набутого 
досвіду. Усвідомлення минулого, його опанування відносяться до ретроспективної діяльності людини. Планування майбутніх дій 
відбувається в рамках проспективної діяльності людини. Проте, і ретроспективна, і проспективна діяльність стикаються з невизначеністю 
як принциповою неможливістю точного опису як минулих, так і майбутніх подій. Невизначеність минулого полягає у неповноті інформації 
щодо людини, суспільства та світу. Непередбачуваність майбутнього, очевидно, є принциповою властивістю світу. Людина прагне до 
зменшення невизначеності, і минуле вона намагається структурувати за допомогою розширення уявлень про світ, що складає зміст 
навчання, а потреба у визначеності щодо майбутнього проявляється в інтенціональності мислення, що втілюється у спроможності людини 
будувати та виконувати плани власних дій на базі набутих у процесі навчання знань, навичок та вмінь. 

Розглянемо шляхи вирішення протиріччя між невизначеністю світу та потребою у визначеності його картини для людини як 
суб’єкта системи економічних відносин. По відношенню до минулого це протиріччя знімається за допомогою знань (абстрактних 
конструкцій, які породжуються у процесі навчання), системи їх створення, збереження та відтворення, а також засобів інтерпретації і 
оцінювання знань, що у сукупності можна назвати інфраструктурою знань. 

Теорії, які є результатами навчання, можна поділити на такі види: логіко-конструктивістські теорії, які описують світ; когнітивні 
теорії, які пояснюють процес мислення людини; соціологічні, економічні, політичні та культурологічні теорії, об’єктом яких є суспільство. 
Відповідно до цього поділу, сьогодні в методології економічної науки існують два ключових напрями досліджень, які можна назвати 
логіко-когнітивістським та соціально-конструктивістським [5]. Перший напрям тяжіє до прескриптивної (нормативної) методології, що має 
фундаменталістський характер, другий – до дескриптивної (позитивної) методології релятивістського спрямування. 

Протиріччя між невизначеністю світу та прагненням до визначеності щодо майбутнього вирішується шляхом створення 
інфраструктури, яка забезпечує сталий характер взаємодії між суб’єктами економічних відносин, тобто інститутів. За аналогією з 
інфраструктурою знань, інститути складаються з відносин між економічними акторами, системи створення, збереження та відтворення цих 
відносин та засобів їх інтерпретації і оцінки. 
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Методологія досліджень економічних аспектів цих взаємодій визначаються новою інституційною та неоінституційною теорією; 
культурологічні аспекти досліджуються за допомогою методологій структуралізму та культуралізму. 

Фізичний, людський та соціальний капітал формуються відповідно у межах взаємопов’язаних матеріальної інфраструктури, 
інфраструктури знань та інфраструктури відносин. Дослідження цих сфер виконуються в межах системного підходу та структурного 
аналізу. 

Поряд із сферою економіки у сфері людській діяльності можна виділити сфери освіти та науки; техніки, мистецтва, політики, мови, 
спорту, держави та права, моралі та етики, історії, релігії, які разом складають культуру. 

На думку Д. Норта, «способи переробки інформації людською свідомістю не тільки є основою існування інститутів, а й ключем до 
розуміння того, яким чином неформальні обмеження виконують важливу роль у формуванні набору виборів в коротко- і довгостроковій 
еволюції суспільства» [10, с. 64]. За твердженням Ж. Дельоза, «виробництво як процес виходить за межі всіх ідеальних категорій і утворює 
цикл, який співвідноситься з бажанням як іманентним принципом» [11, с. 17]. Таким чином, можна припустити, що джерелом 
еволюційного формування суспільства є бажання людини. 

Психічна діяльність людини може бути поділена на підсвідомість, свідомість та самосвідомість. Підсвідомі бажання людини 
відносно часового проміжку можна поділити на пов’язані із минулим (побудови картини світу), з сучасним (задоволення потреб) та з 
майбутнім (визначеності майбутнього). Ці бажання формують у свідомості людини відповідно знання, які формалізують отриману у 
минулому інформацію, інновації як нові шляхи для задоволення потреб та плани майбутніх дій. Рефлексія як спосіб і форма діяльності 
самосвідомості є однією з фундаментальних здатностей людини та дає змогу аналізувати власні думки та дії.  

Фундаментальною складністю економічної науки є непередбачуваність людської поведінки внаслідок властивій людині свободи 
волі. За І. Кантом, свобода волі можлива внаслідок вільності мислення людини від часової детермінованості [12, с. 338]. Абстрактне 
недетерміноване мислення людини можливе в разі взаємодії на квантовому рівні фізичних структур мозку, на базі яких відбувається 
мислення у формі самосвідомості, свідомості та підсвідомості – нейронів [13]. 

Вищеперелічені об’єкти, взаємодії між ними та їх інтерпретації складають онтологію нашого світу, частиною якого є економіка, 
дослідження якої виконуються в рамках певної методології. Онтологія описує реальні об’єкти, методологія – ідеальні припущення щодо 
реального світу. 

Дослідження певного предмету спирається на онтологічні уявлення та методологічні правила. На думку Платона, «не допускаючи 
постійно тотожної собі ідеї кожної з існуючих речей, людина не знайде, куди направити думку, і тим самим знищить саму можливість 
міркувань» [14, с. 357], тобто, «рішення його онтологічне, йому здається, що людина буде правильно міркувати,… якщо буде знати, як 
влаштована справжня реальність… і потім в міркуванні буде виходити з цього знання» [15, с. 22]. Аристотель «ставить завдання створення 
регулярної процедури побудови наук, розуміючи під цим, з одного боку, способи побудови знань про певний предмет, засновані на 
застосуванні сформульованих ним правил і категорій, з іншого – пошук того, що Аристотель називає «началами», тобто «істинними 
знаннями, що задають сутність досліджуваного предмета» [15, с. 29]. 

Поєднання методологічного та онтологічного підходів, на нашу думку, можливе у вигляді системного підходу, на чому 
наголошував ще І. Кант: «Розглядаючи всі наші розумові знання в усьому їх обсязі ми знаходимо, що те, що розум особливо має в своєму 
розпорядженні і що він прагне здійснити, – це систематичність пізнання, тобто зв'язок знань відповідно до одного принципу. Ця єдність 
розуму завжди передбачає ідею, а саме ідею про форму знання як цілого, яке передує певного знанню частин та містить в собі умови для 
апріорного місця всякої частини і відносини її до інших частин» [16, с. 553-554]. На думку В. Розіна, «Кант розуміє системний підхід, перш 
за все, як особливу методологічну стратегію, що забезпечує не просто об'єднання різних елементів метафізики, а дозволяє надати всій 
побудові органічність, обумовлену їхньою приналежністю до розуму. В ідеї науки, що розуміється як система, сходилися два важливі 
моменти – наукове пояснення світу як цілого, тобто як системи природи, і пояснення самої науки як продуманої (влаштованої 
«систематично») інтелектуальної конструкції» [15, с. 20]. Тобто, методологія виконує прескриптивну роль у науковому дослідженні згідно 
з системними уявленнями на підставі емпіричних даних. 

На думку В. Розіна, при конструюванні системи ми аналізуємо не реальні об’єкти в контексті предметної області, а їх моделі, і 
«кажучи про систему, зв'язки, підсистеми та інші системо-структурні уявлення, ми завжди користуємося онтологічними образами-
конструкціями,.. характеристики їх отримані при знятті низки властивостей відповідних вихідних предметних областей, переведених у 
властивості ідеальних об'єктів системо-структурної мови» [15, с. 41]. При цьому система є не об’єктом вивчення, а методологічною 
конструкцією, яка задає характер, структуру та послідовність дослідження. Таким чином, виявлення характеру дійсності складається в 
результаті поєднання онтологічного та методологічного підходів. 

На підставі вищевикладеної онтології світ-людина-культура з урахуванням моделі Б. Латура [17] розглянемо структуру 
прескриптивної методології наукового дослідження, спираючись на онтологію критичного реалізму. 

Згідно з позицією критичного реалізму, тришарова структура онтології складається з реального, дійсного та емпіричного. Реальне 
існує саме по собі, незалежно від наявності суб'єкта, що пізнає та доступності реальних об'єктів для спостереження; емпіричне – це 
реальність, як вона представлена в досвіді і доступна спостереженню; дійсне – проміжний онтологічний рівень, відповідний реальності як 
впорядкованої послідовності подій або станів [8]. 

Функцією науки є формування наукового знання щодо оточуючого світу, людини та суспільства. Формування наукового знання, на 
нашу думку, є циклічним процесом, який має включати наступні стадії. Наукові ідеї в рамках певної культурної парадигми висуваються 
дослідниками під впливом емпіричних даних, одержаних з досліджень та спостережень оточуючого світу. У статусі дійсних, тобто таких, 
що відображають погляди суспільства на світ, ці ідеї вносяться науковцями на розгляд до культурного середовища, де інші науковці 
піддають ці ідеї критиці, апелюючи до реального як об’єктивної картини світу. Для вирішення суперечок проводяться нові експерименти, у 
яких уявлення, що сформувались у культурі, зіставляються з світом і результат цих дій експериментатори отримують у вигляді емпіричних 
відповідей (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема формування наукового знання 
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До вищерозглянутого знання можна віднести і інформацію щодо стану структури персоналу підприємства та потреб у її зміні, 

тобто розвитку персоналу. Тобто, розглянута прескриптивна методологія наукового дослідження може бути застосована як основа для 
розробки прескриптивної методології прийняття рішень щодо зміни структури персоналу підприємства, тобто розвитку персоналу. В цьому 
випадку під людиною ми розуміємо менеджерів, які приймають рішення щодо розвитку персоналу; з онтологічного шару культури 
виокремлюється підприємство, і світ обмежується зовнішнім середовищем підприємства. В якості ідей ми висуваємо пропозиції щодо 
розвитку персоналу, які обговорюються, критикуються та модифікуються при прийнятті рішень щодо розвитку персоналу. Власне розвиток 
персоналу як сукупність певних дій є аналогом наукового експерименту у вищерозглянутій методології (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема прескриптивної методології розвитку персоналу. 

 
Питання щодо методології навчання персоналу є неоднозначним та вирішується в рамках певної парадигми економічної науки. В 

методології сучасної економічної науки панує плюралізм концепцій [18; 19]. Методологи пропонують більш-менш вдалі інтерпретації тих 
чи інших особливостей економічної науки, експериментуючи з різними ідеями (насамперед з філософії науки та соціальної філософії). 
Зокрема, теорія практик [20; 21] з 70-х років ХХ ст. намагається замінити уявлення про структурно-функціональну, культурну чи 
економічну детермінованість діяльності людей більш "гуманістичною" картиною соціальної реальності, підкреслюючи активну роль 
колективної людської діяльності у відтворенні і зміні соціальної системи [22, с. 9]. Ця концепція характеризується наявністю трьох 
основних компонентів, які в сукупності характеризують смисловий зміст цього поняття [23, с. 8-9]: регулярна повторюваність певних дій; 
поділ цього регулярно відтворюваного способу дій певною спільнотою (єдність якого є простором комунікації і, отже, виробництва і 
відтворення практик); наявність смислової підстави, «ядра» практик, що пояснює той спосіб, яким виявляються і «закріплюються» 
соціальні практики тому, що за кожною практикою стоїть певний сенс, який може бути об'єктивованим і відображає особливості структури 
та функціонування суспільства як складної соціально-економічної системи. 

На думку А.А. Дьякова, введення концепції практик в поле досліджень соціальних наук носить методологічний характер [23, с. 9]. 
Теорія практик стверджує, що певні соціально-економічні утворення є сукупністю практик або схем поведінки, що повторюються. Тому 
управління соціально-економічними об’єктами, яке спирається на розуміння механізмів суспільно-економічних процесів, має базуватись на 
ретельному дослідженні всіх аспектів їх функціонування шляхом вивчення повсякденної практичної діяльності [24]. Теоретичні схеми 
мають будуватись на узагальненнях вже існуючих практик і, як правило, можуть бути застосовані лише для певної сукупності практик, 
тобто мають локальний характер. 

З іншого боку, за теорією практик загальний механізм навчання полягає в тому, що оволодіння певним навиком або інструментом 
означає переключення уваги з частин або дрібниць, з яких складається діяльність, на ціле – її мету і сенс [21, с. 77]. Таким чином, навчання, 
зокрема, персоналу промислових підприємств має на меті забезпечити працівникам підприємства усвідомлення та управління цілями їхньої 
діяльності. 

Теорія практик у руслі постмодернізму не вимагає додержання певної апріорної теоретичної схеми, останні породжуються при 
вивченні сукупностей практик, характерних для певних місця та часу. В рамках постмодернізму, за твердженням одного з його фундаторів 
Ж.-Ф. Ліотара [25], «наше життя виявляється приреченим на зростання продуктивності. Оптимізація робочих характеристик системи, її 
ефективність стають критеріями її легітимності». Якщо в минулі часи легітимізація знання здійснювалася за допомогою загальноприйнятих 
наукових парадигм, то з останньої третини ХХ ст., недовіра до таких фундаментальних уявлень, оцінка їх як відносних, призвела до 
легітимізації знання через його операціоналізацію, прагматизацію та технологізацію. Критерієм істинності, в тому числі й знання, у 
сучасному суспільстві стає ефективність. Операціоналізація знання пов’язана також і з розповсюдженням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. Іншою особливістю знання у сучасній економіці, є його "екстеріоризація" відносно суб’єкта, знаходження 
шляхів до одержання, зберігання та розповсюдження знань з мінімальною участю людини [25]. Метою цього процесу є збільшення 
ефективності виробництва, тому що все більший обсяг знання в сучасній економіці виробляється, обмінюється та споживається, стаючи 
товаром. Суб’єкти економіки прагнуть збільшення ефективності використання знань, тому остаточне рішення щодо змісту, обсягу та форм 
навчання приймається за критерієм максимальної ефективності (в її широкому розумінні) навчання. При цьому також мають бути враховані 
і суспільні наслідки та впливи навчання. Основні вигоди від навчання розглядаються як для підприємства, так і для працівника. 

Висновки та пропозиції. При побудові системи розвитку персоналу мають враховуватись ментальні особливості працівників і 
корпоративна культура підприємства з метою ефективного набуття знань та формування належних навичок і вмінь, у залежності від 
посадових обов’язків працівника. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто побудову нормативних методологічних підходів до розвитку персоналу підприємств на основі онтології економіки. 
Ключові слова: методологія, онтологія, розвиток персоналу, навчання персоналу. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрено построение нормативных методологических подходов к развитию персонала предприятий на основе онтологии 
экономики. 
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SUMMARY 
In the paper considered the building of the normative methodological approaches to staff development of enterprises based on the ontology of the 
economy. 
Keywords: methodology, ontology, staff development, staff training. 
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Постановка проблеми дослідження. З моменту дослідження проблем  лідерства фахівці пробували визначити межі компетенцій 

ефективного лідера. Це дало б змогу відповісти на запитання: яким чином має діяти ефективний лідер, що він мусить уміти і знати, якими 
навичками володіти?  

На сьогодні особистісні компетенції лідера посідають провідне місце у практичній діяльності організацій, оскільки важливо не те, 
ким є лідер як особистість, а те, що він робить, і як себе поводить у колективі.  Загально відомо, що саме від компетенцій, якими володіють 
менеджери, визначається успіх бізнесу загалом. У зв’язку з цим надзвичайно актуальними є дослідження лідерських компетенцій 
менеджера. 

Аналіз останніх джерел публікацій. Теоретичним і прикладним аспектам дослідження  понять «лідерство», «компетенції» 
присвячені праці таких відомих зарубіжних і вітчизняних науковців: Ричарда Д. Дафта, Р. Пино, Т. Бендаса, Девід МакКлеланда, Патриція 
Маршалла, Лайли та Сайна Спенсерів, Стіва Уіддетта, Дж. Уейтмена, Сари Холліфорд, С. Іванової, Є. Ксенофонтової, І. Петрової, Л. 
Скібіцької та ін. 

У сучасних умовах потреба системного та комплексного вивчення проблеми лідерських компетенцій менеджера значно 
посилюється. Це пов’язано зі зростанням ролі лідера в діяльності сучасних організацій. 

Мета дослідження полягає у вивченні лідерських компетенцій менеджера в сучасних умовах. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Менеджер – це людина, яка володіє особливими повноваження й несе своєрідну 

відповідальність за результати діяльності інших. Ефективний менеджер привносить порядок і послідовність у роботу, яку виконує. Лідер 
надихає людей і вселяє ентузіазм у працівників, передаючи їм своє бачення майбутнього і допомагаючи їм адаптуватися до нового, пройти 
етап змін. Поняття «менеджер» і «лідер» часто вживають як синоніми, вони схожі за значенням, але не тотожні. Менеджер – це керівник, 
який займає офіційну посаду. Лідер формується стихійно, спонтанно. Він займає домінуюче становище у колективі, але у штатному розписі 
установи, підприємства такої посади немає. Тому вплив і авторитет лідера має загалом неформальний характер. 

Лідером менеджер стає тоді, коли володіє певними рисами характеру, що відповідають загальній ситуації і підкріплені відповідним 
рівнем спеціальних знань та досвідом. Це дає йому змогу виконувати необхідні функції, скеровувати інших людей (колектив) на 
досягнення визначених завдань; формувати єдність колективу; забезпечувати раціональні пропорції внесків кожного працівника в загальну 
справу. Успішні компанії світу приділяють велику увагу розвитку лідерських якостей у менеджерів. 

Лідерство – це поняття, що здавна привертало увагу людей. Разом із цим, до початку XX ст. найчастіше йшлося про політичних 
лідерів. На думку Річарда Л. Дафта, лідерство – це «…взаємовідносини між лідером і членами групи, що роблять вплив один на одного, 
спільно прагнуть до реальних змін, досягнення результатів та виражають спільні цілі» [1, с. 20]. 

                                           
© Дяків О.П, Прохоровська С.А., 2012 
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Важливий аспект лідерства – вплив на людей, що змушує їх об’єднатися навколо загальної  концепції розвитку організації. Таким 
чином, лідерство впливає на оточення, в результаті чого люди прагнуть до змін, спрямованих на досягнення бажаних результатів у 
майбутньому.   

Таблиця 1 
Оцінювання рівня розвитку лідерських компетенцій менеджера з персоналу в банківських установах Тернопільської області(за 5-

бальною шкалою) 
Рівень розвитку ком-петенцій 

менджера 
з персоналу відділом 

корпоративного бізнесу 

Рівень розвитку компетенцій 
мене-джера з персоналу кадровою 

службою 

Індикатори компетенції 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Особистісні компетенцій:  
Працьовитість і наполегливість    +     + 
Харизматичність    +    +  
Авторитетність   +      + 
Чесність   +      + 
Порядність   +     +  
Ентузіазм   +     +  
Повага до людських цінностей    +    +  
Особистий приклад    +     + 
Дисциплінованість, пунктуальність    +     +  
Вміння вести команду за собою     +     + 
Професійні компетенції           
Професіоналізм     +     + 
Прагнення до інновацій     +    +  
Вміння йти  на ризик     +    +  
Бажання делегувати повноваження    +     +  
Стратегічне бачення майбутнього     +    +  
Готовність взяти на себе відповідальність за 
розвиток колективу 

    +     + 

Вміння консультувати з питань професійної 
діяльності співробітників і лінійних 
менеджерів 

   +      + 

Розглядати зміни як можливості для 
майбутнього розвитку організації 

    +    +  

Соціально-психологічні компетенції           
Вміння керувати емоціями    +      + 
Вміння мотивувати до дій     +     + 
Вміння вести за собою команду     +    +  
Прагнення підтримувати сприятливий 
соціально-психологічний клімат 

   +     +  

Вміння вирішувати конструктивні і 
деструктивні  конфлікти  

   +      + 

Довіра до членів команди та турбота про їхню 
репутацію 

    +    +  

Стресостійкість     +     + 
Вміння відстоювати власну точку зору, 
уникаючи напруженості в команді  

   +     +  

Конструктивний зворотний зв’язок з метою 
досягнення взаєморозуміння між членами 
команди 

    +     + 

Вміння креативно мислити     +     + 
Комунікативні компетенції           
Вміння чути співрозмовника    +      + 
Вміння обмінюватися інформацією    +      + 
Вміння ефективно використовувати засоби 
комунікацій 

    +    +  

Вміння ефективно вести процес переговорів і 
визначати інтереси учасників 

    +     + 

Навички самопрезентації та налагодження 
контакту з командою 

  +      +  

Навички інформаційного забезпечення  
комунікаційних процесів 

   +     +  

Знання корпоративних комунікаційних 
каналів та засобів передачі інформації  

    +   +   

Знання  внутрішніх комунікацій в організації     +    +  
Вміння чітко і конструктивно  подавати 
інформацію 

   +      + 

Відкритість і доброзичливість у спілкуванні   +       + 
 
За сучасних умов лідерство є головним елементом інноваційного процесу та розвитку культури в організації. Вирішення проблем, 

що виникають перед групами людей при досягненні ними визначеної спільної мети, досягається шляхом згуртування навколо одного 
лідера. Лідерство найчастіше сприймається як небажана додаткова відповідальність, нове навантаження. Не всі готові брати на себе тягар 
лідерства, тому що це потребує роботи думки, активності, ініціативності. Лідерство передбачає виникнення особливого статусу у 
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менеджера або іншого члена групи [6, с. 32]. Цей статус характеризується стосунками, основою яких є довіра, авторитет, визнання високого 
рівня кваліфікації, готовність підтримувати у всіх починах, особисті симпатії, спроможність вчитися й запозичувати досвід. Лідерство є 
об’єктивним явищем, яке характеризує відносини між людьми в групі. Його виникнення зумовлене потребами й практикою неформального 
управління. Лідерство може виявлятися різною мірою, але завжди в групі є людина, яка користується особливим авторитетом і довірою в 
більшості її членів. Ця довіра народжується як результат її людських якостей, кваліфікації, ставлення до справи й до людей. Тобто 
лідерство – це соціальний процес, що дає змогу заохотити, проконтролювати і спрямувати енергію людей, досягти цими індивідуумами 
спільної мети з новою енергією, прямувати нового результату з впевненістю і надією.  

Один із відомих спеціалістів з менеджменту Том Пітерс розглядає лідерство як конкурентну перевагу організації. Він подає до 50 
характеристик цього явища і наголошує, що кожний талановитий менеджер має прагнути стати лідером у своїй організації [5]. В 
«Менеджерському словнику» Г. Колеснікова зазначено, що «лідер» (англ. «lead» – «вести, керувати») – особистість, яка користується 
беззастережним авторитетом і повагою у зв’язку зі своїми особистими видатними людськими, інтелектуальними та фаховими якостями [4, 
с. 130]. 

Як стверджує Пітер Друкер, «…ніщо інше так добре не готує ґрунту для лідерства, як загальний дух менеджменту, якого у 
повсякденній практиці організації менеджер суворо дотримується: певні принципи поведінки та відповідальності, високі норми 
ефективності і повага до людини та її праці» [2, с. 164–165]. 

Суспільні настрої, процеси розвитку організацій зумовлюють появу нових лідерів. Тому важливим чинником у здійсненні лідером 
своїх функцій є його особистісні компетенції, адже конкретна обстановка і динаміка зовнішнього середовища суттєвою мірою визначають 
успіх або невдачу того або іншого лідера. Поведінка лідера і результати, яких він досягає, багато в чому залежать від зрілості 
послідовників, їх умінь і досвіду. 

Крім того, на ефективність діяльності лідера впливають як ситуаційні чинники (наприклад, вдалий або невдалий перебіг обставин), 
так і результати роботи послідовників. Поведінка лідера також є вирішальним чинником, від якого залежить робота організації та її успіх. 

Коли колектив очолює неофіційний лідер, наміри якого збігаються із стратегією діяльності організації, то його вплив на колектив 
значно підсилюється, виконання завдань пришвидшується, ефективність організації зростає, а керівництво колективом спрощується. 
Діяльність лідера ґрунтується на знанні підлеглих, умінні поставити себе на їхнє місце, бажанні аналізувати ситуацію, визначати наслідки 
своїх дій, прагненні до вдосконалення, здатності вселяти в підлеглих упевненість, тому що їхня поведінка залежить від керівника – лідера. 
Неможливо ефективно виконувати функції менеджменту, якщо відсутні ефективне керівництво й лідери, здатні позитивно впливати на 
працівників і тим самим досягати найвищих результатів у роботі організації.  

Характер лідерства залежить від багатьох чинників. Серед них головне місце посідають особистісні якості людини, і не тільки 
менеджера, а й кожного з членів групи. У лідерстві важливу роль відіграють також психологічні особливості людини. Лідером у колективі 
може бути лише та людина, якій притаманні такі риси характеру: працьовитість, сумлінність, чесність, впевненість, оптимізм, ентузіазм, 
порядність, переконаність, настирливість тощо.  

Національна культура є важливим чинником, що визначає ефективність лідерства. Дієвість лідерства залежить від тих цінностей, 
які є провідними в конкретній національній бізнес-культурі. Справжні лідери знають, в якому напрямку потрібно скеровувати діяльність, 
вміють подати приклад іншим. Розуміння мети означає, що лідер і група активно прагнуть до змін, які забезпечують бажані результати в 
майбутньому. 

Професійна успішність й ефективність праці менеджера у сучасних умовах визначаються рівнем його управлінської та лідерської 
компетенцій [7, с. 361]. Управлінська компетенція – це знання та навички, які дають змогу менеджеру успішно та ефективно впливати на 
рівні управління системою, процесом, персоналом для досягнення цілей організації. Лідерська компетенція – це знання та навички, які 
дають змогу менеджеру здійснювати зміни і надихати на них працівників.  

Для вивчення значимості лідерських компетенцій і характеру їхнього впливу на менеджера в 2012 р. проведено експертне 
опитування в банківських установах Тернопільської області. Результати опитування фахівців банківських установ у галузі кадрового 
менеджменту дали змогу виявити чотири групи найважливіших лідерських компетенції менеджерів банку (табл. 1). Для оцінювання рівня 
розвитку лідерських компетенцій менеджера обрано 5-бальну шкалу, відповідно до якої 1 – це найменш важлива оцінка, 5 – найбільш 
значуща. 

За результатами дослідження визначено найбільш важливі компетенції, які формують перший рівень і оцінені в 5 балів. До другого 
рівня належать компетенції, оцінені 4 балами. Третій рівень становлять найменш важливі компетенції, які отримали 3 бали. Варто 
зазначити, що кожна з виділених груп компетенцій має однакову значущу вагу у формуванні лідерських якостей менеджера (табл. 2). 

Таблиця 2 
Модель лідерських компетенцій менеджера банківських установ 

Компе- 
тенції 

Відділ корпоративного бізнесу Кадрова служба 

Перший рівень 
 Працьовитість  
 і наполегливість 
 Харизматичність 
 Повага до людських цінностей 
 Особистий приклад 
 Вміння вести команду за собою 

 Працьовитість 
 і наполегливість 
 Чесність 
 Особистий приклад 
 Вміння вести команду за собою 
 Авторитетність 

Другий рівень 

О
со
би
ст
іс
н
і 

  

 Чесність 
 Порядність 
 Ентузіазм 
 Дисциплінованість пунктуальність 
 Авторитетність 

 Харизматичність 
 Порядність 
 Ентузіазм 
 Повага до людських цінностей 
 Дисциплінованість пунктуальність 

Перший рівень 
 Професіоналізм 
 Готовність взяти на себе відповідальність за 

розвиток колективу 
 Прагнення до інновацій 
 Вміння йти  на ризик 
 Стратегічне бачення майбутнього 
 Розгляд змін як можливостей для 

майбутнього розвитку організації 

 Професіоналізм 
 Готовність взяти на себе відпо-відальність за 

розвиток колективу 
 Вміння консультувати з питань професійної 

діяльності співробітників і лінійних менеджерів 

Другий рівень 

П
р
оф

ес
ій
н
і 

 

 Вміння консультувати з питань професійної 
діяльності співробітників і лінійних 
менеджерів 

 Прагнення до інновацій 
 Вміння йти  на ризик 
 Бажання делегувати повноваження 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 77

 Бажання делегувати повноваження 
 

 Стратегічне бачення майбутнього 
 Розгляд змін як можливостей для майбутнього 

розвитку організації 
Перший рівень 

 Вміння мотивувати до дій 
 Вміння вести за собою команду 
 Довіра до членів команди та турбота про 

їхню репутацію 
 Стресостійкість 
 Конструктивний зворотний 

зв’язок з метою досягнення взаєморозуміння між 
членами команди 

 Вміння креативно мислити 
 Довіра до членів команди та турбота про 

їхню репутацію 

 Вміння керувати емоціями 
 Вміння вести за собою команду 
 Вміння вирішувати конструктивні і деструктивні  

конфлікти 
 Стресостійкість 
 Конструктивний зворотний зв’язок з метою 

досягнення взаєморозуміння між членами команди 
 Вміння креативно мислити 

 

Другий рівень 

С
оц
іа
л
ьн

о-
п
си
хо
л
ог
іч
н
і 

 Вміння керувати емоціям 
 Прагнення підтримувати сприятливий 
соціально-психологічний клімат 
 Вміння вирішувати конструк-тивні і 
деструктивні  конфлікти 
 Вміння відстоювати власну точку зору, 
уникаючи напруженості в команді 

 Вміння мотивувати до дій 
 Прагнення підтримувати сприятливий соціально-

психологічний клімат 
 Довіра до членів команди та турбота про їхню репутацію 
 Вміння відстоювати власну точку зору, уникаючи 

напруженості в команді 

Перший рівень 
 Вміння ефективно вести процес переговорів 

і визначати інтереси учасників 
 Вміння ефективно використовувати засоби 

комунікацій  
 Знання корпоративних комунікаційних 

каналів та засобів передачі інформації 

 Вміння ефективно вести процес переговорів і 
визначати  інтереси учасників 

 Вміння чути співрозмовника 
 Вміння обмінюватися інформацією 
 Вміння чітко і конструктивно  подавати інформацію 
 Відкритість і доброзичливість у спілкуванні 

Другий рівень 
 Вміння чути співрозмовника 
 Вміння обмінюватися інформацією 
 Навички інформаційного забезпечення 

комунікаційних процесів 
 Знання внутрішніх комунікацій в організації 
 Вміння чітко і конструктивно  подавати 

інформацію 

 Вміння ефективно використовувати засоби 
комунікацій 

 Навички самопрезентації 
та налагодження контакту з командою 

 Навички інформаційного забезпечення 
комунікаційних процесів 

 Знання внутрішніх комунікацій в організації 
Третій рівень 

К
ом

ун
ік
ат
и
в
н
і 

 Навички самопрезентації 
та налагодження контакту з командою 

 Відкритість і доброзичливість у спілкуванні 

 Знання корпоративних комунікаційних каналів та 
засобів передачі інформації 

 
Подана модель лідерських компетенцій менеджера банківських установ дала змогу визначити компетенції за їхніми рівнями. 

Зокрема, особистісні компетенції характеризують здатності, які є основою самоменеджменту і забезпечують можливість бути лідером  
колективі. До найбільш значущих компетенцій експерти зарахували: працьовитість і наполегливість; особистий приклад; вміння вести 
команду за собою; авторитетність.  

Професійні компетенції окреслюють готовність і можливість людини на основі спеціальних (професійних) знань, вмінь та 
навичок ефективно виконувати безпосередні функціональні обов’язки. Серед найбільш значущих експерти виділили професіоналізм, 
готовність взяти на себе відповідальність за розвиток колективу. 

Соціально-психологічні компетенції характеризують здатність лідера ефективно взаємодіяти з командою в системі 
міжособистісних відносин. До складу соціально-психологічної компетентності належать такі: уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, 
правильно визначати особливості та емоційні стани інших людей, вибирати адекватні способи поводження з ними і реалізовувати ці 
способи в процесі взаємодії. Серед цих компетенцій експерти виокремили такі: уміння забезпечувати  конструктивний зворотний зв’язок з 
метою досягнення взаєморозуміння між членами команди та вміння креативно мислити; вміння вести за собою команду. 

Комунікативні компетенції передбачають оволодіння складними комунікативними навичками та вміннями, формування 
адекватних умінь у нових соціальних структурах, засвоєння знань про культурні норми  і стандарти у спілкуванні, звичаї, традиції етикет у 
сфері спілкування, необхідність дотримання пристойності, вихованість, орієнтація в засобах комунікації. Це узагальнююча характеристика 
вихованої особи, що охоплює комунікативні здібності, знання, уміння і навички, чуттєвий і соціальний досвід у сфері ділового, наукового, 
професійного, побутового спілкування. В цій групі компетенцій експерти виокремили: вміння  ефективно вести процес переговорів і  
встановлювати інтереси учасників. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Результати проведеного дослідження дали змогу визначити не лише основні 
компетенції, якими має бути наділений ефективний лідер, але й відповісти на такі запитання:  

 ким є лідер як людина, які особистісні компетенції для  нього характерні (характер, система цінностей, мотиви, здібності, 
специфічні риси, прихильність справі, чесність); 

 що лідер знає, якими професійними компетенціями (знання себе, знання людей, теорій лідерства, професійні знання) і вміння 
(вміння працювати з людьми, лідерські навички, професійна майстерність) наділений;  

 що лідер робить, які соціально-психологічні та комунікативні компетенції для нього характерні (звички, поведінка, стиль 
спілкування, володіння комунікативними навичками і уміннями, демонстрування особистого прикладу)? 

Отже, лідерство необхідне для визначення цілей і завдань, для організації, координації, забезпечення міжособистісних контактів з 
командою і вибору оптимальних, ефективних шляхів вирішення тих або інших проблем. Вважаємо, що організації, в яких є менеджери, 
наділені лідерськими компетенціями, можуть досягти успішних результатів діяльності швидше, ніж ті, що працюють без лідерів. 

 
РЕЗЮМЕ 
Викладено методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера. Розкрито сучасні аспекти лідерства. Викладено 
результати експертного опитування в банківських установах Тернопільської області, що дозволило виявити чотири групи найважливіших 
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лідерських компетенції менеджерів банку та оцінити рівень розвитку лідерських компетенцій менеджера. Запропоновано модель 
лідерських компетенцій менеджера банківських установ. 
Ключові слова: менеджер, лідерство, компетенції, модель компетенцій, рівні компетенцій 
РЕЗЮМЕ  
Изложены методологические подходы к формированию компетенции менеджера. Раскрыты современные аспекты лидерства. Изложены 
результаты экспертных опросов в банковских учреждениях Тернопольской области, что позволило выявить четыре группы важнейших 
лидерских компетенций менеджеров банка и оценить уровень развития лидерских компетенций менеджера. Предложена модель лидерских 
компетенций менеджера банковских учреждений.  
Ключевые слова: менеджер, лидерство, компетенции, модель компетенций, уровни компетенций 
SUMMARY  
Methodological approaches to formation of the manager competence are stated. Modern aspects of leadership are opened. Results of expert polls in 
banking institutions of the Ternopol region that allowed to reveal four groups of the major leader competences of bank’s managers are stated and to 
estimate a level of leader competences development of the manager. The model of leader competences of the banking institutions’ manager is offered.  
Key words: manager, leadership, competences, model of competences, levels of competences 
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Постановка проблеми. У 90-ті роки ХХ ст. у зв'язку з кардинальною перебудовою економіки і політичної структури українського 

суспільства предметом пильної уваги вчених і практиків стала система державного соціального страхування. Будучи за своєю природою 
однією з форм соціального захисту населення, вона ставала все менш ефективною і неадекватною новим потребам суспільства, зумовленим 
переходом до ринкової економіки, суспільства. Причина тому - генетичний зв'язок цієї системи з адміністративно-плановою економікою 
радянської епохи, слабка адаптованість її до ринкових соціально-економічним і похідних від них реалій. У нових умовах господарювання 
це об'єктивно заводить у безвихідь усю систему соціального захисту населення, що, як показує історичний досвід, породжує загрозу 
соціальній стабільності суспільства. 

При цьому кожен уряд впроваджував різні ланки. У результаті практика соціального реформаторства характеризувалася і понині 
характеризується концептуальною еклектикою, що прирікає її на малоефективність. Ці та ряд інших обставин і породжують актуальність 
дослідження концептуальних моделей державного соціального страхування як форми соціального захисту населення та забезпечення 
соціальної стабільності суспільства, вироблення концепції її найбільш адекватною потребам сучасного періоду. 

Незважаючи на те, що у світовому співтоваристві дійсно існують цікаві та ефективні моделі соціального страхування, соціологічні 
дослідження та практика вже неодноразово показували неспроможність прямого перенесення чужого соціального досвіду на український 
грунт. Причина тому - великі відмінності в національних та історичних коренях різних суспільств. Разом з тим деякі закладені в зарубіжній 
практиці ідеї мають загальнолюдський характер і тому можуть бути врахованими при розробці власної концептуальної моделі.[1] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями становлення та вдосконалення соціального страхування займаються В. Новікова, Н. Балтачеєва, Н. Лук’янченко, Н. 

Борецька, Н. Вєтрова, У. Садова та ін. Усі дослідження націлені на визначення теоретико-методологічних основ системи державного 
соціального страхування, як основної форми організації соціального захисту населення в пореформеній Україні з урахуванням особливого 
динамізму і напрямів економічного і політичного реформування суспільства. Необхідно впроваджувати нові методи вдосконалення та 
розвитку соціального страхування з урахуванням усіх недоліків української системи соціального страхування. 

Метою наукової статті є розробка рекомендацій щодо удосконалення соціального страхування, як складової системи соціального 
захисту населення, спрямованої на підвищення національної безпеки в Україні. 

Результати дослідження.  
Протягом тривалого часу безпека в нашій країні розумілася вузько, виключно, як захист держави від загрози ззовні. Більш того, 

вона розглядалася переважно в політичному або військовому аспектах. В даний час відбувається переосмислення поняття національної 
безпеки з урахуванням світового досвіду, складних процесів, що протікають всередині українського суспільства, і тенденцій у розвитку 
світового співтовариства. Загрозу суспільній стабільності можуть мати не тільки зовнішні фактори, але і деструктивні явища внутрішнього 
характеру, які проявляються в результаті проведення державних реформ. 

Дійсність яка оточує людину – це величезний світ небезпек, які необхідно систематично відслідковувати, осмислювати і 
класифікувати. У зв'язку з цим безпека являє собою певну сукупність заходів, систему гарантій, що забезпечує захист об'єкта (особистості, 
суспільства, держави) від потенційно можливих і реально існуючих внутрішніх і зовнішніх небезпек, які можуть зашкодити його життєво 
важливим інтересам. 

Проблема забезпечення національної безпеки сьогодні дуже актуальна. Однак і донині відсутня її чітко розроблена концепція, що 
включає систему принципів і форм діяльності щодо її досягнення, єдиний документ довгострокової дії, що забезпечує повноцінну і 
взаємообумовлену життєдіяльність особи, суспільства і держави в інтересах усього суспільного розвитку. 

Роль закону «Про основи національної безпеки» сьогодні в період суспільних перетворень дуже велика. За своїм значенням він 
може дорівнювати до Конституції. На сучасному етапі суспільного розвитку він може виконувати навіть функцію деякого «фільтра» по 
відношенню не тільки до нормативних актів, що випливають з нього але і до системи законодавства в цілому.[2] 

При створенні системи національної безпеки важливо задіяти вже сформовану в суспільстві організаційну структуру по 
забезпеченню безпеки, доповнивши її діяльність виконанням нових функцій, а також створити мережу нових організацій, включаючи 
науково-дослідницькі колективи. Вирішення питань національної безпеки має розповсюджуватися всю людську діяльність, певною мірою 
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бути критерієм її ефективності на благо людини, суспільства і держави. Таким чином, безпека кожного об'єкта захисту - держави, 
суспільства, людини повинна забезпечуватися в економічній, політичній, соціальній та духовно-культурній сферах суспільства з 
урахуванням зовнішніх і внутрішніх загроз і середовища їх виникнення. Соціальна безпека цих суб'єктів, вирішуючи питання відтворення 
їх соціальної життєдіяльності, неминуче включатиме економічні, політичні та духовно-культурні компоненти. 

Проблема безпеки України, ще ніколи в її історії не стояла так гостро, як в наприкінці ХХ ст. Тому при розробці її концепції 
повинні бути найбільш повно враховані всі реалії складаються що всередині країни, і за її межами. Необхідно чітко усвідомити, що 
сьогодні для України означає забезпечення національної безпеки і визначити які її аспекти слід виділити як пріоритетні. 

Сучасний світ настільки складний, що в ньому постійно виникають протиріччя, у світовому співтоваристві виникають все нові 
національно-етнічні, релігійні, територіальні та інші конфлікти. На місце жорсткого протистояння двох держав приходять численні 
локальні осередки напруженості, що можуть перерости в глобальні конфлікти і навіть війни. 

Однак Україна, незважаючи на втрату колишньої могутності, продовжує залишатися найбільшою державою світового 
співтовариства і впливати на його розвиток, тому для неї зберігаються небезпеки глобального масштабу. Концепція національної безпеки 
України насамперед повинна будуватися з урахуванням існуючих і потенційно можливих загроз глобального масштабу, власного 
становища в міжнародному співтоваристві. Від того, наскільки адекватними будуть ці оцінки в першу чергу, залежить забезпечення 
життєво важливих інтересів не тільки держави, а й суспільства, і особистості. 

Сьогодні вже очевидно, що не можна недооцінювати і такі види безпеки як соціокультурна та інформаційна. Фахівці в цих областях 
прогнозують поступове переміщення зовнішніх загроз з військової і навіть матеріальної сфер в інтелектуальну й духовну. 

Соціальні проблеми суспільства багато в чому обумовлюються економічними і політичними реформами, тому внутрішня безпека 
України в соціальній сфері пов'язана насамперед із вирішенням проблем у цих сферах. Істотні загрози для стійкості розвитку українського 
суспільства мають масове зубожіння населення, безробіття і невиплати зарплат, знецінення українських грошей, відсутність дієвої 
захищеності не тільки природних і невід'ємних прав і свобод людини, але і діяльності різних соціальних утворень. 

При цьому і система соціального забезпечення, і система соціального страхування все більш активно використовується як 
високоефективний механізм соціального захисту всіх громадян незалежно від внесків або тривалості їхнього трудового стажу, хоча ці 
чинники продовжують грати помітну роль при визначенні розмірів окремих допомог, що перевищують основний мінімум. Формування 
ідей, доктрин, а згодом і механізмів соціального захисту, заснованих на принципах соціальної справедливості, дозволяє країнам Заходу 
поширювати матеріальну підтримку на широке коло осіб, виходячи скоріше з їх потреб, ніж з придбаних ними прав на допомогу.[3] 

Необхідність при цьому інтерпретується досить широко і пов'язується з рівнем доходів (при встановленні рівня допоміг по 
інвалідності та безробіттю), або виходячи з деяких загальноприйнятих прав на соціальну допомогу (медичне обслуговування, освіту). 

Державна система соціального захисту будується у двох формах: соціальне забезпечення та соціальне страхування. Соціальне 
страхування є однією з форм загальної системи соціального захисту, характеризується своєю специфікою. Воно повинно мати форму 
взаємної відповідальності (у широкому сенсі) для всіх її основних суб'єктів, а саме: застрахованого, підприємства і держави. Соціальне 
страхування - це система повноправної участі кожного із суб'єктів соціального захисту, а також взаємного страхування. 

Поступово системи соціального страхування та забезпечення розширили свою діяльність, переставши обмежуватися лише тими, 
хто має повну зайнятість у державному або приватному секторах. Системи стали охоплювати інші соціальні групи (практично всіх 
трудящих і громадян) - трудящих, які працюють неповний робочий час, а також не мають постійного місця роботи, працюють самостійно. 
Такий підхід дозволив розвиненим країнам звернути увагу на потреби й інших категорій населення, наприклад, безробітної молоді, яка не 
має доходу, а також надати матеріальну допомогу батькам-одиначкам; охопити медичним обслуговуванням осіб, які не користуються 
системами медичного страхування; надати можливість дострокового виходу на пенсію безробітним трудящим похилого віку та надавати 
медичне обслуговування більш тривалий час у порівнянні з тим, яке передбачене в рамках системи, що ґрунтується на внесках. 

Розширення сфери застосування систем соціального страхування і забезпечення виходить за рамки прямої залежності між внесками 
та посібниками і підводить суспільство до розуміння того, що вона повинна нести відповідальність за своїх незаможних членів, які з різних 
причин відчувають необхідність. Ця відповідальність вимірюється швидше реальними потребами, ніж набутими правами. 

«При усіх недоліках, властивих системам соціального страхування в західних країнах, необхідно зазначити, що принципи, 
концепція цих систем у великій мірі відповідають цілям і завданням, поставленим в деклараціях про права людини. Розвинені країни, в 
яких впроваджено такі системи, сьогодні наближаються до критеріїв, сформульованим у конвенціях і рекомендаціях Міжнародної 
Організації Праці, Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я та МАСО. 

Зростання витрат на соціальні потреби як у формі безпосередніх грошових виплат, так і у формі соціального обслуговування стало 
можливим в результаті бурхливого та стійкого економічного зростання і високого рівня зайнятості, які були характерними для розвинених 
країн до середини 70-х років. Пізніше зростання витрат на соціальні потреби сповільнилося, програми соціального захисту досягли 
високого рівня зрілості. Виникли і нові проблеми, і перш за все був зроблений пошук нових ефективних регуляторів взаємодії між 
соціальними програмами, економікою та ринком праці, а також нових форм і способів функціонування соціальних служб. У США, 
наприклад, плани широкого розповсюдження приватних індивідуальних пенсій деякими колами відкрито розглядаються в якості 
альтернативи державній пенсійній системі, яку пропонується поступово демонтувати, передавши практично все соціальне страхування у 
руки приватного страхового бізнесу» [4] 

Як показує досвід розвинених країн, наявність збалансованих систем соціального страхування та соціального забезпечення як 
базових елементів соціального захисту трудящих і всього населення розширює і зміцнює трудові ресурси країни, посилює національний 
потенціал економічного зростання, є необхідною умовою проведення реформ, а також сприяє політичній та економічній стабілізації 
суспільства. 

Поняття соціального захисту, її складових, було дано ще в 1952 р. у Конвенції про мінімальні норми соціального забезпечення, 
ухваленої Міжнародною Організацією Праці (МОП). Конвенція встановила 9 видів соціального захисту: медичне обслуговування, 
допомога по безробіттю, по виробничому травматизму, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, по вагітності та пологах, по 
хворобі, сімейні допомоги та пенсія по старості. 

На базі Конвенції фактично формувалися національні законодавства у багатьох країнах. Законодавство в соціальній сфері є 
найбільш розвиненим у країнах Північно-Західної Європи, найменш - у США, де «центр ваги вирішення соціальних питань переноситься 
на колективні угоди, систему арбітражу і т.п. 

«Різниця в підходах до побудови системи соціального захисту безсумнівно обумовлена національними особливостями суспільства, 
сформованим менталітетом. Так, для населення США найбільш характерним є прагнення до особистої ініціативи і самореалізації, до 
відповідальності людини за свої успіхи, за своє життя, своє майбутнє, тому держава надає допомогу тим, хто не зміг в силу об'єктивних 
причин подбати про себе сам. 

Принципово інший підхід відзначається в такій країні, як Швеція: так званий солідарний підхід припускає, що в інтересах 
суспільства повинна бути виключена сама можливість злиднів, так як це може викликати зростання соціальної напруженості, а також 
зажадає великих економічних вкладень. Податкова система в цій країні побудована так, щоб звести до мінімуму соціальне розшарування 
громадян за доходами.» [5] 

Одним з важливих принципів, що забезпечують існування та розвиток системи соцстраху, має стати особиста відповідальність 
кожного громадянина за збереження свого добробуту, яка забезпечується його участю як у фінансуванні, так і в управлінні системою. Для 
ринкової економіки, а значить, і для соціального страхування, принцип особистої відповідальності є основним. Згідно з цим принципом 
кожна людина повинна самостійно приймати рішення яким чином вона бере участь в економічному житті суспільства і як вона облаштовує 
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своє життя. Особиста свобода поєднується з особистою відповідальністю за прийняття рішень. 
Система соціального страхування характеризується також принципом солідарності, що означає: розмір внесків залежить від 

величини доходів застрахованого, а одержувані за системою соціального страхування послуги - від стану його здоров'я і відповідних 
потреб. Важливо підкреслити: соціальне страхування фінансується за рахунок страхових внесків як працюючих за наймом, так і 
підприємців, і лише в деяких випадках можуть залучатися кошти держбюджету. У той же час соціальна допомога будується виключно на 
використанні держбюджетних коштів; із них виплачуються допомоги нужденним, тоді як у страхуванні організуються спеціальні страхові 
фонди.  

Висновки 
Потреба в соціальному страхуванні виникає на певному історичному етапі економічного і соціального розвитку суспільства. Аналіз 

історії розвитку соціального страхування в Україні показав, що його форми і завдання змінюються відповідно до соціально-політичної та 
економічної ситуації в суспільстві. Це відноситься в рівною мірою і до нинішнього перехідного етапу розвитку країни. 

В даний час, швидше за все, неможливо розробити таку модель соціального страхування, яка могла б бути застосовна в 
майбутньому українського суспільства.  Сьогодні можна говорити тільки про модель соціального страхування перехідного періоду, чітко 
вказуючи межі її використання та можливості. Це не тимчасова модель, а модель, яка повинна відповідати саме даному відтинку часу і 
вирішувати свої специфічні завдання. При цьому ні зарубіжний, ні вітчизняний досвід не може бути використаний, принаймні  повною 
мірою, оскільки кожна країна завжди перебуває в унікальній ситуації і тому будує свою власну, більшою чи меншою мірою відмінну від 
інших країн, систему соціального страхування. 

Ще зовсім недавно багато вчених стверджували, що саме роздержавлення системи соціального страхування і віддача її на відкуп 
ринковій стихії зроблять її більш сучасною. Але саме перехідний період вимагає безумовно більшої участі держави в соціальному 
страхуванні, саме у перехідний період держава виступає найголовнішим страхувальником. Сьогодні це вже зрозуміло. І тільки те, що 
держава сьогодні зберегла великий вплив, у тому числі і фінансовий, на систему соціального страхування в країні, допомогло системі в 
цілому більш-менш успішно вирішувати свої завдання. Звичайно, при цьому не можна закривати очі і на ті великі витрати, які 
допускаються при державному регулюванні системи соціального страхування та на які цілком слушно вказують багато вчених і 
публіцистів. 

Соціальне страхування має специфічну особливість, яка визначається природою страхування, а саме: створення механізму 
відшкодування збитку при виникненні страхового випадку та забезпечення доходу, непоправного іншими способами. Але це не просто 
соціальна виплата, як при соціальному забезпеченні. Відшкодування передбачається лише при настанні страхового випадку та участі 
громадянина в системі соціального страхування. 

Найважливішим у реформуванні соціального страхування є створення законодавчої бази соціального страхування, сучасної 
нормативно-правової бази, яка регулює правові, економічні та організаційні засади державного соціального страхування, та відповідної 
системи управління. Сьогодні майже повністю змінилися принципи розподілу суспільного продукту, і в зв'язку з цим змінилася і роль 
держави в діяльності системи соціального захисту, і все в меншою мірою її діяльність забезпечується за рахунок держбюджету. Держава, в 
особі уряду, має право безпосередньо контролювати діяльність фонду. Але обов'язків у нього значно більше: проведення єдиної політики в 
галузі соціального страхування, надання підтримки системі соціального страхування, здійснення її судового захисту, відрахування в 
систему соціального страхування коштів з держбюджету. 

Соціальне страхування, охоплює переважно працездатне населення, що веде до обмеження кола людей, які отримують підтримку. 
Повинна бути добре розвинена система соціального захисту, яка включала б ще один важливий елемент - надання послуг і виплат у рамках 
соціальної допомоги. Тільки за ефективної роботи цих двох форм соціального захисту і може бути досягнута мета, заради якої вони 
створюються. Але необхідно чітко уявляти, що соціальні допомоги, або допомоги, і соціальне страхування це різні форми соціального 
захисту населення, як працездатного, так і незайнятого. Відповідно, в рамках цих форм по-різному вирішується багато питань соціальних 
гарантій, у тому числі і фінансові. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються проблеми соціального захисту особистості, які характеризуються статусом національної безпеки і від того як 
побудована ця система буде залежить соціальне відтворення населення.  
Ключові слова: соціальний захист, національна безпека, суспільство, держава, концепція. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются проблемы социальной защиты личности, которые характеризуются статусом национальной безопасности и от 
того, как построена эта система будет зависит социальное воспроизводство населения. 
Ключевые слова: социальная защита, национальная безопасность, общество, государство, концепция. 
SUMMARY 
The problems of social protection of personality that characterized the status of national security and on how built this system will depend on the 
social reproduction of the population. 
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Одним из направлений интернационализации экономики является становление международного рынка труда, формирование 

которого обусловлено развитием интеграционных процессов, глобальным характером перемещения рабочей силы, развитием науки, 
техники, информационных систем [1, с.146-147]. В данном контексте выделяется ряд стран-лидеров, задающих темпы мирового 
экономического развития, среди которых выделяются, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. 

На современном этапе одной из важнейших проблем для США, несмотря на динамичное развитие рынка труда страны, является 
безработица; с одной стороны, как следствие притока экономически активного населения (в том числе в результате миграционных 
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процессов), механизации и автоматизации производственных процессов (что способствует выталкиванию рабочей силы из процесса 
производства материальных благ и замене ее машинным способом производства) и т.п., с другой – как результат последствий кризисных 
явлений в экономической системе. 

В связи с вышеизложенным, приоритетным направлением деятельности государства является обеспечение занятости населения, 
создание условий для реализации трудового потенциала работников, в том числе посредством внедрения системы непрерывного 
образования. 

Исследованию вопросов формирования, развития и регулирования международного рынка труда посвящены труды отечественных 
и зарубежных ученых Р. Колосовой, Э. Либановой, Н. Лукьянченко, С. Пирожкова, М. Романюка, Д. Шушпанова, Л. Бленчерда, С. Кейзеса, 
Д. Месси, Дж. Минсера, Д. Монтенсена, С. Сассена и др. 

Вместе с тем, особенности современного этапа развития мировой экономики, влияние кризисных явлений на становление и 
развитие международного рынка труда, обусловливают необходимость непрерывных исследований в данном направлении.  

Целью данной статьи является исследование тенденций развития безработицы в Соединенных Штатах Америки на современном 
этапе как страны – лидера развития экономических процессов, определяющих, в свою очередь, характер развития мирового рынка труда в 
целом. 

Для оценки ситуации на рынке труда США проанализируем динамику показателей безработицы (табл.1, рис.1). Как 
свидетельствуют представленные данные, в период экономической стабильности в 2000-2007 гг. уровень безработицы находился в 
пределах 4-6%. Затем, вследствие экономического кризиса 2008 г., на рынке труда страны наблюдалось резкое увеличение уровня 
безработицы до 9,6% в 2010 г. По оценкам специалистов, 60% общего прироста безработных вызваны причинами структурного характера, 
40% - циклического. 

Указанные процессы обусловили необходимость усиления государственного регулирования экономических процессов. В 
результате государственного вмешательства в экономику, только за декабрь 2011 г. в США было создано 200 тысяч новых рабочих мест, в 
результате чего уровень безработицы удалось снизить до 8,9%, что оказалось наиболее низким показателем в посткризисный период, и 
превысило прогнозные значения на 50 тыс. чел. Новые рабочие места были созданы  преимущественно в производственной, транспортной 
сфере, сфере здравоохранения, а также в розничной торговле и сфере складских услуг. Всего в 2011 г. в США было создано 1,6 млн. 
рабочих мест, преимущественно в частном секторе. Занятость же в государственном секторе за указанный период сократилась на 212 тыс. 
человек. В настоящее время уровень безработицы в США составляет 7%. 

Таблица 1 
Уровень безработицы в США за период 2000-2011 гг. 

Годы Уровень безработицы, % 
2000 4,0 
2001 4,7 
2002 5,8 
2003 6,0 
2004 5,5 
2005 5,1 
2006 4,6 
2007 4,7 
2008 5,8 
2009 9,3 
2010 9,6 
2011 8,9 

 

 
 

Рис. 1. Уровень безработицы в США в 2000-2011гг. 
 
Анализ динамики структуры безработицы по половозрастному составу (табл. 2) позволяет сделать следующие выводы.  
Во-первых, в структуре безработных заметно преобладание мужчин, причем в последние годы этот разрыв заметно увеличился, 

достигнув в 2011 г. величины в 1800 тыс. чел. (рис.2).  
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Таблица 2 
Структура безработицы по половозрастному составу за период  2001-2011 гг. 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общее количество 
безработных (тыс. чел.) 6831 8378 8775 8139 7579 6991 7074 8952 14305 14819 13751 
Мужчины 3712 4597 4913 4453 4048 3747 3878 5064 8501 8617 7689 
Женщины 3120 3781 3862 3686 3531 3244 3196 3889 5805 6202 6062 
Безработные от 16 до 
19 лет (тыс. чел.) 1162 1253 1251 1208 1186 1119 1101 1285 1552 1528 1400 
мужчины 652 699 696 667 666 620 622 733 898 862 786 
женщины 514 553 549 540 519 495 478 545 650 665 612 
Безработные от 20 до 
24 лет (тыс. чел.) 1214 1428 1495 1428 1332 1234 1243 1550 2211 2333 2236 
мужчины 690 790 842 810 773 705 722 925 1334 1399 1275 
женщины 524 638 652 618 559 529 521 625 877 934 961 
Безработные от 25 до 
54 лет (тыс. чел.) 3863 4897 5138 4641 4250 3887 3899 5054 8634 8847 8072 
мужчины 2022 2646 2856 2497 2179 2017 2077 2823 5182 5130 4484 
женщины 1841 2251 2282 2144 2071 1871 1822 2231 3452 3717 3588 
Безработные от 54 лет 
(тыс. чел.) 589 800 898 863 812 755 832 1070 1914 2112 2046 
мужчины 347 462 520 479 431 406 457 582 1087 1226 1144 
женщины 242 338 378 384 381 349 375 488 827 886 902 

 

    
Рис. 2. Структура безработицы в США по полу  

 в 2001-2011 гг., тыс. чел. 
Во-вторых, в течение всего исследуемого периода наибольший удельный вес в структуре безработных приходился на лиц в 

возрасте 25-54 года, остальные группы (16-19 лет, 20-24 года, свыше 54 лет) имеют примерно одинаковые долевые значения (рис.3). 

 
Рис. 3. Структура безработицы в США по возрастному признаку в 2001-2011 гг., тыс. чел.  

 
В 2011 г. удельный вес безработных в возрастной группе 25-54 года в общей численности безработных составлял 59%, доля 

безработных в возрасте 20-24 года – 16%, в возрасте свыше 54 лет – 15%, наименьшее значение наблюдалось в группе 16-19 лет – удельный 
вес данной группы в общем количестве безработных составлял 10% (рис.4). 
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Рис.4. Структура безработицы в США по возрасту в 2011 г. 

 
Если анализировать безработицу в разрезе сфер деятельности (табл.3), в 2011 г. наибольшее число безработных наблюдалось в 

промышленности – 85%. На сельское хозяйство, работу в правительственных и госучреждениях, самозянятость  приходилось 
соответственно 2%, 8% и 5% (рис.5).  

Таблица 3 
Структура безработицы по сферам деятельности 

Годы Промышленность Сельское хозяйство 
Работа в правительственных 

и госучреждениях 
Самозанятость 

2001 5540 153 430 218 
2002 6926 139 512 265 
2003 7131 140 568 294 
2004 6484 129 548 303 
2005 5989 104 534 298 
2006 5523 95 473 293 
2007 5559 78 505 309 
2008 7118 123 534 383 
2009 11654 200 799 577 
2010 11808 211 969 617 
2011 10655 190 1013 605 

 

  
Рис. 5. Структура безработицы по сферам деятельности  в США в 2011 г. 

 
В результате анализа динамики безработицы по длительности периода поиска работы (табл. 4) было установлено резкое изменение 

картины в течение 2009-2011 гг. Так, в результате влияния мирового экономического кризиса количество людей, находящихся в поиске 
работы больше 15 недель, в 2-2,5 раза превысило аналогичный показатель в 2001-2008 гг. (рис.6).  

Таблица 4 
Структура безработицы по длительности поиска работы 

Годы Менее 5 недель 5-14 недель Более 15 
2001 2853 2196 1752 
2002 2893 2580 2904 
2003 2785 2612 3378 
2004 2696 2382 3072 
2005 2667 2304 2619 
2006 2614 2121 2266 
2007 2542 2232 2303 
2008 2932 2804 3188 
2009 3165 3828 7272 
2010 2771 3267 8786 
2011 2677 2993 8077 
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Рис. 6. Структура безработицы в США по длительности поиска работы в 2001-2011 гг. 

 
Одновременно в связи с обострением проблемы безработицы, в США возросло значение государственных бирж труда (кроме 

традиционных функций - регистрация безработных; выплата пособий по безработице; регистрация вакантных рабочих мест; 
трудоустройство безработных и других лиц, желающих получить работу; тестирование лиц, желающих получить работу, - 
активизировались такие формы деятельности бирж труда, как профессиональная ориентация и профессиональная переподготовка 
безработных). В результате на данный момент с помощью бирж труда в США ежегодно находят работу в среднем 6-8 млн. безработных. 

При этом следует подчеркнуть, что в современных условиях на мировом рынке труда, особенно в развитых странах, большинство 
граждан трудоустраиваются не через биржи труда, а вследствие обращений в кадровые службы предприятий и организаций или в частные 
кадровые агентства. Так, крупнейшая американская компания «Мэнпауэр», через 1350 отделений в разных странах, ежегодно содействует 
найму более 700 тыс. человек. 

Необходимо также отметить, что показатели рынка труда США во многом определяются миграционными процессами. Из стран 
«большой восьмерки» по значениям показателей внешней миграции США уступают только Канаде (табл.5). При этом поток иммигрантов в 
США имеет тенденцию к росту. Если в 1960-е годы в США прибыло 3,2 млн. легальных мигрантов, в 1970-е - 4,3 млн., то в 1980-е годы – 
уже 6,3 млн. В течение 1990-х годов в США ежегодно прибывало около 900 тыс. легальных иммигрантов [3, с.7]. По состоянию на 2005 г. 
35,7 млн. чел.  (12,4%) родились за пределами США. Чистый миграционный прирост населения США в 2000-2005 гг. составлял 4 человека 
на 1000 жителей, что заметно выше по сравнению с западноевропейскими странами [5]. 

 
Таблица 5 

Показатели внешней миграции крупнейших стран мира [6] 
 

Страна 
Чистое сальдо миграции (на 1000 жителей) 

в 2000 - 2005 гг.  
Доля населения, рожденного за 

пределами страны, % 
Канада 6,7 18,8 
США 4,0 12,2 
Германия 2,7 12,3 
Великобритания 2,3 9,1 
Италия  2,1 4,7 
Франция 1,0 10,7 
Россия 0,6 8,4 
Япония 0,4 1,6 
Индия -0,3 0,5 
Китай*  -0,3 0,0 

      * Без специальных административных районов КНР, Гонконга и Макао     
 
Можно предположить, что миграция значительным образом влияет на показатели безработицы в стране (в сегменте официальных 

значений указанных показателей), что требует дальнейших исследований в указанном направлении, в том числе учета данного процесса в 
направлениях регулирующего воздействия государства на рынок труда страны. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку ринку праці США, а саме: рівень безробіття, статевовікова структура, структура 
безробіття за тривалістю пошуку роботи. Розглянуто вплив міграційних процесів на показники функціонування ринку праці США та 
найбільших країн світу. Обґрунтовано посилення ролі державних бірж праці у працевлаштуванні безробітних в США. 
Ключові слова: зайнятість, безробіття, ринок праці, міграційні процеси, світовий ринок праці, інтеграція. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы современные тенденции развития рынка труда США, а именно: уровень безработицы, половозрастная 
структура, структура безработицы по продолжительности поиска работы. Рассмотрено влияние миграционных процессов на показатели 
функционирования рынка труда США и крупнейших стран мира. Обосновано усиление роли государственных бирж труда в 
трудоустройстве безработных в США. 
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, миграционные процессы, мировой рынок труда, интеграция. 
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SUMMARY 
In article current trends of development of a labor market of the USA are analysed, namely: an unemployment rate, an age-sex structure, 
unemployment structure on duration of job search. Influence of migration processes on indicators of functioning of a labor market of the USA and the 
largest countries of the world is considered. Strengthening of a role of the state labor exchanges in employment of the unemployed in the USA is 
proved. 
Keywords: employment, unemployment, labor market, migration processes, world labor market, integration. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Страшко В.И., председатель студенческого союза экономического факультета ДонНУ    
 

Постановка проблемы. Современное развитие общества характеризуется переходом от индустриальной стадии развития к 
информационной, что определяет формирование нового характера взаимоотношений людей в сфере их профессиональной деятельности. 
Эти изменения включают в себя комплекс ключевых трансформаций, среди которых три основные: во-первых, это глобализация, которая 
ведет к масштабному кросскультурному взаимодействию; во-вторых, принцип эффективности уступает принципу качества; в-третьих, 
управленческий стиль меняется с функционального на партнерский. 

Указанные выше обстоятельства определяют новый характер управления людьми в организациях – ориентацию на активизацию 
потенциала человеческих ресурсов, а следовательно, и на самоактуализацию личности в профессиональной деятельности. Поэтому для 
современного промышленного предприятия одной из приоритетных задач управления становится формирование и поддержание 
лояльности персонала. Как свидетельствуют данные исследования, опубликованные американским ежегодным справочником WORKUSA 
Survey [1], организации с высоким уровнем лояльности за три года работы принесли своим акционерам 112% ожидаемой прибыли, со 
средним уровнем – 90%, а с низким – 76%. Исследования также подтверждают, что с повышением лояльности персонала в текущем 
квартале на 1% прибыль в следующем квартале возрастет на 1,25% [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением лояльности персонала к организации (предприятию) занимаются 
ведущие зарубежные и отечественные ученые. Так, М.Армстронг рассматривал проблемы, связанные с доброжелательностью персонала 
(«Практика управления человеческими ресурсами»), Э.Шейн раскрыл понятие склонности к групповой работе («Организационная культура 
и лидерство»), А.Кибанов охарактеризовал понятия эффективного, с точки зрения организации, поведения («Управление персоналом 
организации»), К.Харский определил уровни лояльности, рассмотрел формирующие ее факторы («Благонадежность и лояльность 
персонала»). По нашему мнению, многих авторов в большей степени интересует теоретический аспект лояльности, чем ее влияние на 
результаты деятельности предприятия.  

Целью исследования является развитие теоретических и научно-методических подходов к оценке лояльности персонала, 
установление взаимосвязи между результатами деятельности предприятия и уровнем лояльности персонала.  

Изложение основного материала. Современная теория и практика управления актуализирует понимание того, что в качестве 
приоритета следует выбирать взаимоотношения между всеми заинтересованными сторонами, которых называют стейкхолдерами. Персонал 
в рамках стейкхолдерской теории фирмы как раз выступает одной из заинтересованных сторон, во взаимодействии с которой следует 
стремиться к гармонизации социально-трудовых отношений. Также персонал заинтересован в результатах работы предприятия и 
отношения с работодателем строятся на основе ресурсного обмена. В связи с этим на приоритетные позиции управления выходят понятия 
лояльности персонала и удовлетворенности трудом. 

Удовлетворенность персонала трудом можно рассматривать с различных сторон. Если труд – это процесс удовлетворения 
потребностей человека, то при рассмотрении удовлетворенности трудом необходимо учитывать такие категории как потребность, мотив, 
установка и т.д. С этой точки зрения удовлетворенность трудом – степень концентрации потребностей, которые личность стремится 
удовлетворить в сфере труда. Если категорию «труд» рассматривать как социальное разделение функций, то в этом контексте 
удовлетворенность трудом должна определяться социальным статусом [3, 4].  

Оценка удовлетворенности персонала трудом позволяет: точно определять потребности персонала и относительную их важность; 
понимать, как персонал оценивает менеджмент предприятия и отвечает ли он их запросам; определить приоритеты и установить 
направления совершенствования управленческого процесса. Прикладные исследования этих аспектов проводились на примере ЧАО «Завод 
вентиляционного оборудования «Донвентилятор». Научно-производственное объединение «Донвентилятор» - это современный 
производственный комплекс, оснащенный уникальным технологическим оборудованием, который обеспечивает полный производственный 
цикл изготовления вентиляторов с помощью высокоточного передового оборудования - от механической обработки деталей до сборки 
оборудования и проведения его комплексного испытания. Свою деятельность объединение начало в 1996 году как завод вентиляционного 
оборудования «Донвентилятор». Производство начиналось с небольших вентиляторов низкого давления. Завод стремительно развивался и 
менялся. В 2010 году было создано научно-производственное объединение «Донвентилятор» с целью расширения масштабов деятельности 
завода, укрепления внешнеэкономических связей, увеличения научно-технического потенциала, применения новых технологий для 
выпуска вентиляционного оборудования. Производство направлено на выпуск вентиляционного оборудования для различных отраслей 
промышленности. 

Нами предлагается методические подходы для оценки уровня удовлетворенности персонала трудом. Первый этап оценки – 
изучение потребностей персонала. Для этого необходимо выяснить потребности персонала по категориям. Объективность исследования 
требует, чтобы персонал был разделен на три категории: руководители (10 респондентов), специалисты (15 респондентов), рабочие (15 
респондентов). Также были разработаны девять индикаторов удовлетворенности трудом (потребностей): 

1) Наличие четких принципов при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе; 
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2) Соблюдение норм трудового законодательства; 
3) Карьера, самовыражение и самоутверждение; 
4) Возможность повышения квалификации; 
5) Благоприятные санитарно-гигиенические условия труда; 
6) Обоснованные режимы труда и отдыха; 
7) Поддержка инициативы и творчества работника; 
8) Благоприятный психологический климат в коллективе; 
9) Стабильный трудовой доход. 
Второй этап – оценка важности, то есть приоритетности потребностей персонала. Для этого респондентам было предложено 

провести ранжирование индикаторов по пятибалльной шкале. При обработке результатов исследования необходимо рассчитать удельный 
вес каждого индикатора в системе потребностей персонала, после чего взвесить оценку индикатора на этот удельный вес. Сумма 
взвешенных оценок по индикаторам отражает достигнутый уровень удовлетворенности. Соотношение достигнутого и максимального 
возможного уровня удовлетворенности есть коэффициент, который характеризует степень удовлетворенности трудом той или иной 
категории персонала. 

Третий этап предусматривает интерпретацию результатов. Для определения уровня удовлетворенности персонала трудом на 
основе метода группировки была разработана шкала, включающая в себя пять групп: удовлетворен полностью, удовлетворен, частично 
удовлетворен (удовлетворены некоторые потребности персонала), не удовлетворен, полностью не удовлетворен (табл. 1).  

Таблица 1 
Уровни удовлетворенности персонала трудом 

Уровни Коэффициент Значение 
1 от 0,2 до 0,35 Полностью не удовлетворен 
2 от 0,36 до 0,54 Не удовлетворен 
3 от 0,55 до 0,7 Частично удовлетворен 
4 от 0,71 до 0,86 Удовлетворен 
5 от 0,87 до 1 Полностью удовлетворен 

 
В соответствии с разработанной методикой была оценена удовлетворенность трудом указанных выше категорий персонала. В 

данной статье подробнее остановимся на результатах исследования по категории «рабочие» (табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты оценки удовлетворенности трудом по категории «рабочие» 
Индикатор удовлетворенности трудом 

Респондент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 3 1 1 4 4 2 5 5 
2 4 3 3 1 1 2 3 1 4 
3 4 3 4 1 3 3 3 4 4 
4 2 2 2 2 2 3 1 1 4 
5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 
6 4 4 4 4 3 4 3 2 4 
7 3 3 2 2 3 5 2 5 3 
8 3 4 1 1 3 5 2 5 3 
9 3 2 3 1 2 3 3 4 2 
10 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
11 2 1 1 2 2 2 2 1 3 
12 3 2 2 2 2 2 2 3 4 
13 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
15 3 3 2 2 3 2 3 2 3 

Итого: 47 42 36 29 37 46 37 46 50 
Средняя оценка 3,13 2,8 2,4 1,9 2,5 3 2,5 3 3,3 

Уд. вес потребности, % 12,7 11,3 9,7 7,8 10,1 12,4 10,1 12,4 13,5 
Удовлетворенность  

трудом 
39,7 31,64 23,28 14,8 25,25 37,2 25,25 37,2 44,55 

Исходя из данных табл. 2 коэффициент удовлетворенности трудом рабочих завода составляет 0,62 (278,87 фактический уровень 
удовлетворенности, 450 – максимальный). Этот коэффициент соответствует уровню «частично удовлетворен», то есть большинство 
потребностей рабочих не удовлетворяются работодателем. Если говорить о приоритетности потребностей рабочих, то респонденты в 
меньшей степени удовлетворены возможностью карьерного роста и повышения квалификации. В большей степени рабочие были 
удовлетворены соблюдением норм трудового законодательства, стабильным трудовым доходом и наличием четких принципов при приеме 
на работу, оплате труда. 

В аналогичном порядке была рассчитана удовлетворенность трудом категорий «специалисты» и «руководители». Для 
специалистов коэффициент удовлетворенности трудом составляет 0,8, а для руководителей – 0,93. Данные коэффициенты соответствуют 
уровням «удовлетворен» и «удовлетворен полностью» соответственно. 

С учетом приоритетности потребностей, руководители в большей степени удовлетворены обоснованностью режимов труда и 
отдыха, стабильным трудовым доходом, в меньшей степени – возможностью карьерного роста, самовыражением и благоприятным 
психологическим климатом. 

Специалисты, так же как и другие категории персонала, отмечают удовлетворенность стабильным трудовым доходом и 
благоприятными санитарно-гигиеническими условиями труда. В меньшей степени их удовлетворяет наличие четких принципов при приеме 
на работу, оплате труда, а также возможности карьерного роста и самовыражения.  

Таким образом, можно констатировать, что все категории персонала указали на недостаточный уровень удовлетворенности 
возможностью карьерного роста и самовыражения. Все категории персонала высоко оценивают благоприятный психологический климат в 
коллективе, наличие стабильного трудового дохода. При этом очевидна закономерность: чем выше статус работника предприятия, тем 
выше его удовлетворенность трудом. 

Лояльность персонала тесно связана с удовлетворенностью трудом. С одной стороны, удовлетворенность способствует лояльности, 
а с другой – наличие лояльности увеличивает удовлетворенность. Проблема лояльности персонала еще мало изучена, но большинство 
исследователей сходятся в том, что справедливая оплата труда – основной фактор, формирующий лояльность. Однако, этот фактор не 
единственный. 
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В широком смысле лояльность – это преданность кому-либо или чему-либо. В нашем исследовании лояльность персонала будем 
рассматривать как степень идентификации работников с предприятием, которая характеризуется принятием норм и правил, принятых на 
нем, активной вовлеченностью в дела предприятия, организационным поведением, направленным на достижение индивидуальных и 
корпоративных целей. При этом вовлеченность и преданность следует рассматривать как составляющие лояльности персонала 
предприятия.  

С нашей точки зрения, под управлением лояльностью персонала следует понимать осознанное влияние на факторы, формирующие 
ее, с целью обеспечения дальнейшего развития и закрепления. Так, при помощи разработки и внедрения мероприятий по управлению 
лояльностью персонала на предприятиях решаются следующие задачи: 

повышается качество и производительность труда персонала; 
повышается трудовая мотивация работников; 
повышается уровень сплоченности коллектива; 
обеспечивается творческий подход персонала к выполнению своей работы; 
повышается ответственность работников, их исполнительская и трудовая дисциплина; 
обеспечивается адекватная оценка работниками своей работы, деятельности коллег, руководства; 
развитие инициативности и предприимчивости персонала; 
обеспечивается позитивное отношение к событиям, которые происходят в коллективе [5]. 
В данный момент существует множество различных методик измерения лояльности персонала и интерпретации результатов 

исследований. Нами предлагается методика оценки лояльности персонала, которая, на наш взгляд, позволяет наиболее объективно ответить 
на поставленные вопросы и включает в себя несколько этапов. 

Первый этап – определение уровня лояльности персонала. Для определения лояльности была использована анкета, составленная Н. 
Гавкаловой и Т. Власенко [6, c. 284]. Она содержит 14 индикаторов лояльности: 

1) Я готов работать сверх нормы на благо предприятия; 
2) Я рассказываю моим друзьям о том, как хорошо работать на этом предприятии; 
3) Я согласен на любую работу для того, чтобы остаться на предприятии; 
4) Я считаю, что мои ценности и ценности предприятия являются общими; 
5) Я горжусь тем, что могу сказать: «Я – часть предприятия»; 
6) Аналогичную работу в другой организации я могу выполнять не хуже, чем в этой (Х); 
7) Ради предприятия я готов повышать производительность своего труда; 
8) Даже незначительное уменьшение моей заработной платы способствовало бы моему уходу с предприятия (Х); 
9) Я рад, что выбрал именно это предприятие из тех, которые рассматривал при выборе работы; 
10) Преданность предприятию навряд ли обещает выгоду (Х); 
11) Часто мне тяжело согласиться с политикой предприятия относительно его персонала (Х);  
12) Я действительно беспокоюсь за судьбу предприятия; 
13) Для меня это предприятие – лучшее из всех, где я работал; 
14) Решение о трудоустройстве на это предприятие было моей ошибкой (Х). 
Ряд индикаторов отмечен буквой Х. Это означает, что положительная их оценка свидетельствует о нелояльности работника к 

предприятию. Значение оценок по этим индикаторам пересчитывается в обратном направлении.  
Второй этап – оценка важности (приоритетности) того или иного индикатора лояльности для респондента. Для этого респондентам 

предлагалось ранжировать индикаторы по пятибалльной шкале, где 1 – не согласен, 5 – согласен. Сумма баллов, выставленных 
респондентом, относится к фактическому значению. В результате получаем коэффициент, характеризующий уровень лояльности эксперта 
(Кл). На основании этих данных устанавливается уровень лояльности соответствующей категории персонала. 

Для интерпретации результатов исследования использована шкала лояльности по К. Харскому [7, c. 473] (табл. 3).  
Таблица 3 

Шкала лояльности персонала 
Уровни 

лояльности 
Коэффициент 
лояльности 

Значение  

1 0 – 0,3 Абсолютная нелояльность 
2 0,31 – 0,45 Лояльность при наличии выгоды для работника 
3 0,46 – 0,6 В целом, сотрудник лоялен 
4 0,61 – 0,75 Лояльность выше среднего 
5 0,76 – 0,9 Высокий уровень лояльности 
6 0,91 - 1 Неправдоподобно высокая лояльность 

Проведем измерение уровня лояльности по категориям персонала. Как и при измерении уровня удовлетворенности персонала 
трудом, подробно остановимся на категории «рабочие» (табл. 4).  

Таблица 4 
Оценка лояльности по категории «рабочие» 

Индикаторы лояльности Рес- 
пон- 
дент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кл 

1 1 3 1 1 3 5 3 4 3 5 5 3 4 2 0,44 
2 1 3 2 1 3 5 3 4 3 3 4 3 4 1 0,51 
3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 0,68 
4 3 1 1 3 1 5 5 5 3 5 5 3 1 1 0,42 
5 5 2 1 1 4 5 3 3 4 3 3 5 3 1 0,61 
6 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 1 0,83 
7 3 2 3 1 4 5 5 5 4 3 3 4 4 1 0,61 
8 1 5 3 1 4 5 5 5 4 3 4 3 2 1 0,57 
9 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 2 0,61 
10 3 3 2 2 3 5 3 5 3 5 5 5 2 2 0,48 
11 4 1 1 5 5 5 3 5 4 5 3 1 2 1 0,53 
12 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 1 0,59 
13 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 0,6 
14 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 0,57 
15 1 3 2 3 5 5 3 5 4 3 5 3 5 1 0,57 

Уд. вес, % 6,1 6,1 5,1 5,7 7,6 10 8,1 8,9 7,7 8,4 8,7 7,5 7 2,8 - 
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Исходя из данных табл. 4 коэффициент лояльности рабочих составляет 0,577 (606 – фактическая лояльность, 1050 – максимальная). 
Коэффициент 0,577 соответствует третьему уровню лояльности. Это означает, что в целом категория «рабочие» к предприятию лояльна.  

Рассмотрим результаты анкетирования со стороны приоритетности индикаторов с точки зрения рабочих. Приоритетное значение 
респонденты указали в отношении индикаторов 6, 8, 11. Эти индикаторы свидетельствуют о неудовлетворенности рабочих теми или иными 
аспектами деятельности предприятия и менеджмента персонала. Данный факт свидетельствует о том, что при относительной лояльности 
категории «рабочие» к предприятию, ситуация все же далека от совершенной. Это означает, что рабочие не будут мириться со снижением 
заработной платы или оставаться работать на предприятии в условиях кризиса. Поэтому эти обстоятельства необходимо принимать во 
внимание при работе с этой категорией персонала. 

Ниже других рабочими были оценены индикаторы 3, 4, 14. Рабочие не считают, что их ценности совпадают с ценностями 
предприятия, но при этом они не сожалеют о своем трудоустройстве именно на этом предприятии.  

Аналогичным образом была измерена лояльность категорий «специалисты» и «руководители». Коэффициенты составили 0,7 и 0,79 
соответственно. Уровень лояльности категории «специалисты» к предприятию выше среднего, руководителей – высокий. 

С точки зрения приоритетности индикаторов специалисты отметили, что они не сожалеют о выборе данного предприятия в 
качестве места работы, но не собираются выполнять любую работу для того, чтобы остаться на нем, и считают, что могли бы выполнять 
свою работу не хуже в любой другой организации. Помимо этого, не все специалисты идентифицируют свои ценности с ценностями 
предприятия, а также сомневаются в том, что преданность предприятию обещает выгоду. 

Руководители в отличие от других категорий персонала рассказывают окружающим людям о том, как хорошо работать на 
предприятии, идентифицируют свои ценности с ценностями организации. Большинство руководителей отмечают, что они действительно 
обеспокоены судьбой предприятия, а так же удовлетворены тем, что выбрали его из всех, которые рассматривали при трудоустройстве. Все 
это и сформировало высокий коэффициент лояльности этой категории. 

Рассмотрим распределение респондентов по уровням лояльности в соответствии с указанной категорией (табл. 5). 
Таблица 5 

Распределение респондентов по уровням лояльности, чел. 
 

Данные табл. 5 показывают, что лояльность персонала так же, как и его удовлетворенность трудом, связана с местом работника на 
предприятии. Чем выше статус работника – тем выше лояльность. Один респондент категории «руководители» показал слишком высокий 
уровень лояльности к предприятию. Слишком высокий уровень лояльности говорит либо о том, что респондент неправдиво давал свои 
оценки, либо он первый руководитель предприятия. 

Проведем анализ основных экономических показателей ЧАО «Завод вентиляционного оборудования «Донвентилятор». В 2011 
году произошло несущественное повышение численности персонала за счет категории «рабочие» и «руководители». При этом наблюдается 
рост выработки на одного основного рабочего (на 15%). Отмечается рост заработной платы для руководителей – на 18 %, для специалистов 
– на 11 %, для рабочих – на 10 %. Рост производительности труда за отчетный период составил 15 %, а рост заработной платы – 16 %, 
поэтому принцип соответствия роста заработной платы росту производительности труда практически соблюдается. Заработная плата 
промышленно-производственного персонала возросла в значительно меньшей степени, чем зарплата руководителей. Персонал предприятия 
преимущественно молодой: около 80% работников – люди в возрасте от 15 до 49 лет. Это свидетельствует о постоянном обновлении 
кадрового состава и является положительным фактором. Из положительных факторов также можно отметить то, что на предприятии 
активно ведется научно-исследовательская работа, в 2011 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилось количество 
рацпредложений и изобретений. 

На предприятии довольно высок уровень нарушения трудовой дисциплины со стороны рабочих. Этот факт является результатом 
низкой личной ответственности рабочих за результаты труда, что снижает производительность труда. Учитывая тот факт, что принцип 
справедливости является одним из необходимых условий для формирования позитивной лояльности персонала, существующий на 
предприятии уровень распределения доходов объясняет столь низкий уровень лояльности рабочих и то, что лояльность специалистов ниже, 
чем у руководителей.  

Проведенный анализ позволяет предложить ряд рекомендаций для повышения лояльности персонала и удовлетворенности трудом: 
внедрить системы стимулирования работников, которые ориентированы на творческий труд; создать оптимальные условия для карьерного 
роста рабочих (повышение тарифного разряда, перевод на более престижное место работы, продвижение по должности и т.п.); обеспечить 
расширение сферы приложения труда на основе широкого использования совмещения профессий, обогащения труда; установить 
справедливую дифференциацию заработной платы (в зависимости от условий, сложности, интенсивности, результатов труда), создать 
условия равной оплаты за равный (по продолжительности, количеству, качеству) труд; установить объективную связь вознаграждения 
конкретного работника от результатов работы предприятия или структурного подразделения; усовершенствовать систему найма рабочих, 
разработать квалификационные требования к претендентам на вакантные рабочие места, разработать планы потребности в рабочих по 
специальностям и квалификациям на перспективу; обеспечить оптимизацию численности и структуры рабочей силы за счет 
высвобождения избыточной численности, внутреннего перераспределения; расширить использование нетрадиционных гибких форм 
занятости (частичную занятость, временную занятость); активно проводить конкурсы лучшего по профессии, поддерживать обязательный 
выход на пенсию по достижению соответствующего возраста, распространять информацию о вакансиях и о правах работников; 
предоставлять социальную помощь тем, кто в ней нуждается. 

Выводы. Управление удовлетворенностью трудом и лояльностью персонала является важным направлением современного 
менеджмента персонала. На основе разработанных методических подходов была проведена оценка уровня лояльности и удовлетворенности 
персонала промышленного предприятия. Разработаны рекомендации для повышения лояльности и удовлетворенности персонала на 
промышленном предприятии. Также была установлена зависимость между статусом работника и его лояльностью, между уровнем 
лояльности персонала (удовлетворенности) и основными экономическими показателями работы промышленного предприятия. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розроблено методичні підходи до оцінки лояльності персоналу та задоволеності працею. Встановлено залежність результатів 
діяльності підприємства від рівня лояльності персоналу та задоволеності працею. Розроблено практичні рекомендації для підвищення 
якості роботи з персоналом промислового підприємства. 
Ключові слова: промислове підприємство, персонал, задоволеність працею, лояльність персоналу. 
 

Категории персонала 
Уровни лояльности 

Руководители Специалисты Рабочие 
Абсолютная нелояльность 0 0 0 
Лояльность при наличии выгоды для 
работника 

0 0 2 

В целом, сотрудник лоялен 1 1 8 
Лояльность выше среднего 3 10 4 
Высокий уровень лояльности 5 4 1 
Неправдоподобно высокая лояльность 1 0 0 
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РЕЗЮМЕ 
В статье разработаны методические подходы к оценке лояльности персонала и удовлетворенности трудом. Установлена зависимость 
результатов деятельности предприятия от уровня лояльности персонала и удовлетворенности трудом. Разработаны практические 
рекомендации для повышения качества работы с персоналом промышленного предприятия. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, персонал, удовлетворенность трудом, лояльность персонала. 
SUMMARY 
The article reveals the notions: ‘loyalty staff’, “satisfaction with labor”. The dependence of the results of the company on the level of staff loyalty and 
job satisfaction was discovered. The recommendations to improve staff loyalty and improve personnel management system of the enterprise was 
proposed.  
Key words: enterprise, staff, satisfaction with labor, loyalty staff. 
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Постановка проблеми 
З метою більш вдалого конкурування в зовнішньому середовищі, та зростання національної економіки одним з факторів впливу є 

розвиток базових галузей промисловості. Розвиток цих галузей дозволить підвищити рівень продуктивності праці, котрий в свою чергу 
дозволить Україні повернутися на шлях динамічного економічного розвитку. Підвищення продуктивності зробить більш 
конкурентоспроможною національну економіку.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідженням проблем продуктивності праці, методів її виміру, аналізу та оцінки, виявлення шляхів та резервів її підвищення 

присвятили свої роботи такі українські вчені Амоша О.І., Богиня Д.П., Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Серед зарубіжних вчених питанням 
продуктивності праці приділяли увагу Акофф Р., Друкер П., Сінк С.  

Формування цілей статті 
Мета статті полягає в аналізі сучасного стану гірничо-металургійного комплексу України та його проблемах.  
Виклад основного матеріалу дослідження 
Металургія була і залишається провідною галуззю промисловості України. Обсяги її виробництва забезпечують більше 20% ВВП 

країни. В структурі експорту металопродукція займала важливе місце, галузь є основним донором державного бюджету, забезпечуючи 
понад 40% надходжень валюти в країну. Підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) забезпечують робочі місця в найбільш 
густонаселених регіонах країни і на них зайнято більш як півмільйона чоловік, що складає 15 відсотків загальної кількості працюючих у 
промисловості, на металургійну промисловість спираються і для неї працюють енергетика, машинобудування, будівництво, банківська 
сфера, інші бюджетні та непромислові організації, установи, а це мільйони людей. 

Гірничо-металургійний комплекс України займає друге місце серед країн СНД з виробництва чорних металів. Питома вага України 
в обсязі виробництва країн СНД в останні кілька років становить: чавуну - 35-39%, сталі - 30-34%, прокату - 25-28%.Серед світових 
виробників металопродукції український ГМК займає 8–е місце, та 4–є місце у світовій торгівлі металопродукцією постачає на світові 
ринки 75-80 % виробленої продукції 

Історично українська металургія з’явилась наприкінці 19 сторіччя після того, як були відкриті залежі залізної руди в Криворізькому 
басейні, та коксівного вугілля в Донбасі.  

Промислове виробництво чавуну з використанням кам'яновугільного коксу було розпочато в Україну в 1872 році, коли вступив в 
дію перший металургійний завод в Юзівці (Донецьк). Напередодні першої світової війни на Україну припадало 75% видобутку залізної 
руди в Російській Імперії, близько 70% виплавки чавуну і 58% виробництва сталі. Найбільшим в Росії був у той час Дніпровський завод 
(нині - Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського, Дніпродзержинськ).  

Під час перших радянських п'ятирічок були побудовані заводи «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Криворіжсталь», «Дніпроспецсталь», 
Запорізький феросплавний і Нікопольський південнотрубний заводи. Після другої світової війни за 6 років відбувається відновлення 
довоєнного рівня виробництва металопродукції 

У 1970 році виплавка сталі досягла 46 млн. тонн, а в 1980-і роки вона перевищила 50 млн. тонн (1990 рік - 52,6). Для порівняння: в 
1982 році ФРН виробила 35,9 млн. тонн сталі, Франція - 18, Італія (1979) - 24,2, Китай (1979) - 34,5 млн. тонн. У зарубіжному світі в той час 
лише Японія і США виробляли чавуну і сталі більше, ніж Україні.  

Питома вага України в загальносоюзному виробництві, правда, неухильно знижувався (через прискореного розвитку даної галузі 
на Уралі, в Сибіру, Казахстані), а й в останні десятиліття Радянської влади УРСР давала до 52% загальносоюзного видобутку залізної руди, 
до 35 - 40% виробництва сталі і прокату, до 48% чавуну, до 47% феросплавів, понад третина сталевих труб.  Але потрібно відзначити, що з 
80 років починається технічне відставання радянських металургійних підприємств від західних. По-перше це використання мартенівського 
способу виробництва сталі, а навпаки повільне запровадження киснево-конверторного способу, по-друге повільне впровадження технології 
безперервного розливання сталі.  

З набуттям незалежності України і до середини 90 років виробництво сталі впало більш ніж в 2 рази і становило 22 млн. тонн. З 
1997-2007 р. стрімке зростання цін та високі темпи зростання національної економіки на рівні 9 % на рік, дозволили підприємствам 
заробить значний прибуток, не піклуючись про проведення масштабної модернізації, кошти направлялись на модернізацію першого 
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переділу (агло-доменне виробництво), направленої на зменшення витрат, та збільшення продуктивності. Досягнутий в ці роки рівень 
продуктивності був в основному за рахунок загрузки виробничих потужностей. 

До складу гірничо–металургійного комплексу України входять підприємства з видобутку та збагачення руд чорних і кольорових 
металів, нерудних матеріалів, виробництва чавуну, сталі, прокату, кольорових металів, труб сталевих, металовиробів, феросплавів, 
вогнетривів, коксу, з переробки металобрухту та відходів, виробництва ряду видів хімічної продукції, великий комплекс підприємств 
допоміжного призначення, а також наукові установи. Практично всі виробничі підприємства приватизовано. 

Проте, у металургійній галузі накопичилося багато проблем, що вимагають невідкладного вирішення. Деякі з них: 
суттєве відставання від розвинених країн за темпами технічного переоснащення, модернізації та реконструкції діючих підприємств, 

Високий рівень зносу основних фондів цей показник складає в середньому 60-70 %. 
високі питомі витрати енергетичних та матеріальних ресурсів порівняно з передовими закордонними підприємствами; 
низький рівень продуктивності праці; 
недостатньо широкий номенклатурний та сортаментний склад металопродукції, що призводить до зниження рівня 

конкурентоспроможності, втрати переваг на світовому та внутрішньому ринках; 
значний вплив на економіку підприємств цін та тарифів галузей–монополістів: енергетики, газової та нафтової промисловостей, 

залізничного транспорту; 
обмежений внутрішній ринок чорних та кольорових металів, що обумовлює значну залежність від зовнішнього ринку з його 

нестабільною кон’юнктурою; 
недостатній регуляторний вплив держави на позиції монопольних підгалузей, на формування внутрішнього ринку, визначення та 

формування напрямів розвитку економіки держави; 
зростаючі екологічні проблеми, особливо в регіонах, де металургійна галузь є домінуючою; 
втрата значної частки вітчизняного науково–технічного потенціалу через відсутність замовлень на виконання фундаментальних, 

пошукових і прикладних науково–дослідних робіт з боку приватного капіталу, низький рівень держбюджетного фінансування; 
обмеження пропускної здатності українських морських портів, Укрзалізниці, погранпереходів на західному кордоні України; 
соціальні проблеми, більша частка металургійних підприємств є містоутворюючими, що призводить до серйозних ускладнень при 

скороченні неефективних виробничих потужностей та проведенні модернізації; 
низький рівень споживання металопродукції українськими споживачами, у період кризи внутрішній попит на металопродукцію ще 

більше знизився: в будівництві було заморожено більше 60% проектів, виробництво труб скоротилося більш ніж на 50%, а ці дві індустрії 
споживають близько 80% сталі в Україні; 

дуже сильна залежність від ситуації на світових ринках, оскільки Україна експортує більшу частину виробленої металопродукції. 
У 1993 р. було призупинено обчислення суспільної продуктивності праці, а лише у грудні 2008 р. Міністерство економіки 

затвердило "Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної 
діяльності". Згідно з рекомендаціями, "продуктивність праці (однофакторна продуктивність) – це узагальнюючий показник 
результативності праці, що характеризує ефективність її витрат у виробництві та сфері послуг"  

Згідно рекомендаціям об’єднання підприємств «Металургпром» продуктивність праці на підприємствах чорної металургії є 
виробництво сталі та прокату на 1 робітника основної діяльності. 

Як видно з даних таблиці 1 чисельність робітників знижується, до того є ряд пояснень. По-перше, зниження чисельності за рахунок 
природного руху персоналу та припинення прийняття на роботу. 

По-друге, деякі підприємства ГМК почали використовувати таку форму роботу як аутсорсінг, зниження чисельності також 
відбулося після передачі на аутсорсинг функцій ремонтного персоналу, охорони, технологічної диспетчеризації, вантажно-
розвантажувальні роботи, клінінгові послуги, деяка частка транспортних робіт та інших непрофільних функцій (за 2008 – 2010 рр ПАТ 
«МК Азовсталь» передала на аутсорсінг близько 1600 робітників). 

По-третє, добровільний вихід робітників з виплатою компенсацій, стимулювання звільнення робітників, що досягли пенсійного 
віку. 

По-четверте, скорочення кадрів. 
Сучасна концепція продуктивності праці ґрунтується на Системі національних рахунків, ключовим показником якої є валовий 

внутрішній продукт (ВВП) [2]. Відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці й Українського центра продуктивності праці 
показники продуктивності праці відповідають наступній схемі: 

 

 
Продуктивність праці – досить широке економічне поняття та, як будь-яке поняття, характеризується змістом (повнота врахування 

витрат праці) та обсягом (рівень управління). 
За обсягом поняття продуктивності праці охоплює національну економіку в цілому, галузі, підприємства, робочі місця, окремі 

продукти. За змістом воно може бути валовим виробітком на одного працівника, обсягом виробленої чистої продукції або кількістю 
деталей на відпрацьований час. 

 
Таблиця 1. Динаміка показників продуктивності праці підприємств чорної металургії 

Показник 1990 2007 2008 2009 2010 2011 
Виробництво сталі, т 49093700 420818000 36432600 29438200 32069200 34036200 
Виробництво прокату, 
т 

44215200 37319000 32535100 27584300 30291000 31307700 

Чисельність 
робітників основної 
діяльності 

186159 211275 199887 174091 162144 155406 

Виробництво сталі на 
одного робітника 
основної діяльності 

263,7 199,2 182,3 169,1 197,8 219 

Виробництво прокату 
на одного робітника 
основної діяльності 

227,9 174,8 162 153,8 182,3 198,8 

 
Основна відмінність застосування поняття продуктивності праці в теорії й практиці зарубіжних країн від його трактування в нашій 

практиці саме за обсягом. По вертикалі, за рівнем управління, вони збігаються (від окремого працівника до рівня держави в цілому), по 
горизонталі, за повнотою обліку витрат праці, крім виробничої сфери в зарубіжних країнах воно охоплює також всю сферу послуг 
(включаючи урядові заклади), а у виробничій сфері – всі категорії працівників, а не тільки так звані продуктивні. 
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Тобто розрахунок продуктивності праці за натуральним методом прийнятий ОП «Металургпром» не суперечить  концепції 
продуктивності праці. Управління продуктивністю праці є важливою складовою ланкою управління як національної економіки, галуззю так 
і конкретних підприємств. 

Згідно наведених даних у таблиці 1 виробництво сталі в порівнянні з 1990 роком знизилось на 30 % майже на 15 млн. т. поясненням 
тому повне припинення виробництва сталі на Макіївському металургійному комбінаті, зменшено виробництво понад 6 млн. т. на 
АрселорМіттал Кривий Ріг, зменшено також виробництво на МК «Азовсталь», Філія «Металургійний комплекс» ПрАТ «Донецьксталь» – 
металургійний завод», Краматорському та Константинівському заводах. Водночас показники виробництва сталі та прокату на 1 робітника 
мали не таке значне зменшення відповідно на 17 та 13 %. Це пояснюється тим, що із зменшенням обсягів виробництва чисельність 
робітників також зменшувалась. 

Важливою умовою ефективної інтеграції вітчизняних металургійних підприємств у глобальні процеси світового ринку є технічне 
переоснащення.  

Українська металургія має широкі перспективи розвитку, що зумовлюється: 
значними запасами рудної сировини достатньо високої якості; 
розвиненим промисловим потенціалом України, що дає змогу швидко підвищити обсяги виробництва продукції при наявності 

реального стабільного попиту; 
наявністю висококваліфікованого наукового потенціалу, який може забезпечити наукове супроводження заходів з розвитку чорної 

та кольорової металургії на рівні сучасних вимог до техніки та технології виробництва. 
Глобалізація економіки, що виявляється в розширенні можливостей переміщення людей, капіталів, знань, технологій, 

супроводжується посиленням конкуренції, структурною перебудовою світової промисловості, сплеском інтеграційних процесів у різних 
регіонах світу. На зміну переважного впливу внутрішніх факторів на рівень конкурентоспроможності підприємств приходять зовнішні. В 
таких умовах держава повинна надати пряму підтримку вітчизняним виробникам, стаючи активним учасником господарських процесів. 

Металургійна галузь в своєму стані не має достатніх внутрішніх стимулів та фінансових ресурсів для повномасштабної і 
динамічною модернізації, тому потребує відповідного стимулюванні і ефективному економічному регулюванні з боку держави. Аналіз 
можливих напрямків вирішення наявних проблем галузі обумовлює необхідність розробки єдиної державної стратегії розвитку галузі. Вона 
повинна бути продуманою, ефективною і конкретної, визначати загальнонаціональні цілі і завдання розвитку галузі, конкретні механізми їх 
вирішення, необхідні для цього джерела і обсяги фінансових ресурсів. 

Стратегія повинна передбачати рішення наступних пріоритетних завдань: 
задоволення попиту на продукцію українського ГМК на внутрішньому ринку (за всієї необхідної номенклатури), в першу чергу - 

для реалізації інфраструктурних проектів; 
підвищення конкурентоспроможності металопродукції, зниження ресурсоємності виробництва, збільшення виробництва 

високотехнологічної продукції; 
координація розвитку ГМК з розвитком вітчизняного машинобудування, автомобільної і транспортної промисловості, будівництва, 

ЖКГ та інших металоспоживаючих галузей; 
зміцнення позицій України на світовому ринку металопродукції і захист на ньому позицій українських експортерів; 
зменшення імпорту металопродукції і сировини для її виробництва; 
зниження шкідливого впливу підприємств ГМК на навколишнє середовище. 
 

РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто стан сучасної Української металургійної галузі та її проблеми. Розглянуто систему виміру рівня продуктивності праці в 
галузі.  
Ключові слова: продуктивність праці, конкурентоспроможність, кон’юнктура, аутсорсінг. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрено состояние современной Украинской металлургической отрасли и её проблемы. в Рассмотрена система измерения 
уровня производительности труда в отрасли. 
Ключевые слова: производительность труда, конкурентоспособность, конъюнктура, аутсорсинг. 
SUMMARY 
The article considers the state of contemporary Ukrainian steel industry and its problems. The system of measuring the level of labour productivity in 
the industry. 
Key words: labour productivity, competitiveness, environment, outsourcing. 
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Постановка проблемы. Человеческий капитал, как и любой другой капитал (физический, природный, финансовый) обладает 

стоимостью, подлежит воспроизводству, обновлению, модернизации и развитию. Основные показатели измерения  человеческого капитала 
— его стоимость и производительность (эффективность) как интенсивного фактора развития. 

Человеческий капитал обладает всеми свойствами и показателями интенсивного фактора развития, но существуют определенные 
проблемы с точным измерением его стоимости и производительности. Проблемы эти связаны с размытостью самого определения 
многоэлементного, составного и сложного, а также зависимостью его качества и, соответственно, производительности, от многих 
параметров и показателей, которыми можно характеризовать ту или иную нацию, страну или иной субъект (регион, организацию, 
домохозяйство, личность). 
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Кроме того, существовали и существуют этические проблемы с использованием в полном объеме понятия «капитал» 
применительно к человеку, к людям, к народу, к нации. Экономическая категория «человеческий капитал» неизбежно приводит к сильному 
разделению народов и наций по основному показателю — по эффективности и качеству человеческого капитала. 

В то же время, широко используемый сейчас международными институтами ООН индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) кардинально нивелирует эти различия, что не позволяет объективно оценивать уровень развития человеческого капитала в 
конкретной стране и её регионах.  

Анализ  последних достижений и публикаций. Концепция человеческого капитала получила международное признание после 
присуждения двух Нобелевских премий по экономике за вклад в развитие теории человеческого капитала Т. Шульцу в 1979 г. и Г. Беккеру 
в 1992 г. Формирование теории человеческого капитала и эффективности инвестиций в человеческий капитал связано также с работами 
Б.Вейсброда, Дж.Минцера, Л.Хансена, М.Блауга, С.Боулса, И.Бен-Порето, Р.Лейарда, Дж.Псахаропулоса, Ф.Уелча, Б.Чизвика, Дж.Р.Уолта, 
Ф.Нойманна, Э.Денисона, Р.Солоу, Дж.Кендрика, С.Кузнеца, С.Фабриканта, И.Фишера, Р.Лукаса  и др. 

Теория человеческого капитала базируется на достижениях институциональной теории, неоклассической теории, неокейнсианства 
и других частных экономических теориях. Ее появление стало ответом  экономической и смежных с ней наук на востребованность 
реальной экономики и жизни. Возникла  проблема углубленного понимания роли человека, его ментальности, знаний, условий и качества 
труда и накопленных результатов его интеллектуальной деятельности на темпы и качество развития общества и экономики. Толчком к 
созданию теории человеческого капитала стали статистические данные роста экономик развитых стран мира, которые превышали расчеты, 
базирующиеся на учете классических факторов роста. Анализ реальных процессов развития и роста в современных условиях и привел к 
утверждению человеческого капитала в качестве основного производительного и социального фактора развития современной экономики и 
общества. 

Теория и практика человеческого капитала как фактора развития экономики и общества является быстро развивающим разделом 
мировой  экономической науки, напрямую связанным с инновационной экономикой (экономикой знаний) и информационным обществом. 

В России разработкой концепций в области человеческого капитала занимаются С.А. Дятлов, А.И. Добрынин, В. Л. Иноземцев, 
М.М. Критский, Ю.А Корчагин,  Н.Н. Кошель, В.А Красильщиков, В. Полтерович., В Попов, С.Ю. Рощин  

Продолжили теоретические изыскания во второй половине XX века И. Бен-Порэт, У. Боуэн, Л. Туроу, а в начале XXI века в 
Украине, Антонюк В.П. и    Хромов Н.И. которые исследовали существование человеческого капитала как функционирующей и 
возрастающей ценности, императив стратегического развития  человеческого капитала, анализируя возможности его производства на 
уровне государства, региона  индивидов на основе  современного математического аппарата. 

В то же самое время, в  Украине отсутствуют теоретические и практические научные разработки отечественных ученых по 
формированию парадигмы   устойчивого развития человеческого капитала по его эффективности и качеству.  С другой стороны, 
достаточно хорошо освещен в научной литературе индекс развития человеческого потенциала, который по сути своей усложняет задачу 
оценки уровня развития человеческого капитала, и этой проблематике не уделяется достаточного внимания в исследованиях отечественных 
ученых.  

Цель статьи – рассмотреть возможности совершенствования  формирования парадигмы устойчивого развития человеческого 
капитала в Украине по его эффективности и качеству на основе использования в этой области  достижений мировой науки. 

Результаты исследования. Формирование парадигмы устойчивого развития человеческого капитала в Украине напрямую зависит 
от модернизации  развития Украины,  базирующейся на экономических, социальных и идеологических основах либерализации  социально-
экономических преобразований в Украине. Академик В.Геец, на базе фундаментального анализа подчеркивает, что на сегодняшний день  
так называемые основы либерализации, пропагандируемые в экономике в течение последних 20 лет, фактически или таковыми не были, 
или реализовали что-то другое [1, с 4-20].   

Человеческий капитал - это интенсивный и сложный фактор развития экономики и общества, включающий трудовые ресурсы, 
знания, инструменты интеллектуального и организационного труда, среду обитания и интеллектуальной деятельности, обеспечивающие 
эффективное и рациональное функционирование населения страны как производительного фактора развития. 

Если говорить кратко, то человеческий капитал - это профессионалы, интеллект, знания, качественный и высокопроизводительный 
труд и качество жизни. 

Национальный человеческий капитал существенно различается по качеству и стоимости на душу населения, а также по своей 
эффективности для разных стран. Эти показатели человеческого капитала зависят от качества и этики труда, которые исторически 
определяются степенью экономической свободы и ментальностью. Экономическая свобода страны в настоящее время измеряется 
международным индексом экономической свободы, который, в свою очередь, рассчитывается по 10 сложным показателям, отражающим в 
основном качество труда, бизнеса, государства [2]. 

Связь человеческого капитала (ЧК) с инвестициями (cI) определяется по формуле: 

cIXIqjfЧК  ),,,( ,                                                                     (1) 

где j - индекс качества труда в широком определении, 
      q - индекс качества накопленного ЧК, 
      I - инвестиции в ЧК, 
      X - другие переменные, от которых зависит ЧК, включая сам накопленный  человеческий капитал. 

Индекс трансформации инвестиций в человеческий капитал cI определяет численно эффективность или производительность 
человеческого капитала. Величина c может быть больше 1 (для самых развитых стран с наиболее высоким качеством ЧК, с развитой 
инновационной экономикой, экономикой знаний, информационным обществом) и меньше 1 для развивающихся и слаборазвитых стран 
мира. Для стран с некачественным трудом и низкой его производительностью c в несколько раз меньше, чем у развитых стран, как и 
производительность труда. 

Индекс трансформации инвестиций в человеческий капитал - отражает интегральную эффективность человеческого капитала, 
которая, в свою очередь, определяет среднюю производительность труда в отраслях с высокой добавочной стоимостью и в производстве 
знаний (отрасли с высокими технологиями, научная продукция, инновации, новые технологии, производство высоких технологий).  

Эффективность человеческого капитала c отражает, сколько единиц человеческого капитала можно получить на единицу 
инвестиций в данной стране. Причем число этих единиц (численная величина c) определяется в основном интегральной эффективностью 
накопленного национального человеческого капитала. 

Эффективность накопленного человеческого капитала c определяется следующим образом [2]: 

kqjc )(5,0                                                                                   (2)  

GDP

productsnaturalofExportsGDP
k

)( 
                                      (3) 

где k - индекс сырьевой экономики, отражающий сырьевой характер слабо диверсифицированной и отсталой экономики, 
страдающей “голландской болезнью”. ВВП и экспорт сырьевой продукции определяются по текущему валютному курсу.   Численный 
коэффициент 0,5 отражает равенство удельного веса труда j в его расширенном определении и удельного веса индекса качества 
накопленного человеческого капитала q. 
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Индекс труда j, в его расширенном определении, отражает экономическую свободу, включая этику и условия труда, этику и 
условия предпринимательства, ментальность народа, эффективность на этом направлении институтов государства.  

Индекс q накопленного национального человеческого капитала отражает эффективность квалифицированных трудовых ресурсов, 
креативную и созидательную мощность уже накопленного человеческого капитала, индексы j и q входят в расчетные формулы с равными 
весами. 

Индекс труда в работах Корчагина Ю.А. в широком его определении имеет следующий вид [3, 4]:  

TLBPj                                                             (4) 

где T - индекс традиций (ментальности); 
       L - индекс качества труда; 
       B - индекс качества бизнеса;  
       P - индекс законопослушности населения (или его правового нигилизма). 

Широко известный и используемый в международной практике нормированный индекс экономической свободы (Index of Economic 
Freedom, IEF), как показали анализ и расчеты, отражает по существу и численно совокупность частных коэффициентов формулы [5]. 
Поэтому с целью упрощения расчетов, повышения их надежности и репрезентативности в формуле (2) используется международный 
индекс IEF (3). 

Индекс экономической свободы рассчитывается на основе 10 субиндексов:  Свобода бизнеса, Свобода торговли, Фискальная 
свобода, Расходы правительства, Свобода цен, Свобода инвестиций, Свобода финансового сектора, Защита прав собственности, Уровень 
коррупции и Свобода рынка труда. Все эти показатели связаны с характеристиками и качеством страновых условий для труда и бизнеса, и, 
следовательно, они определяют инвестиционную привлекательность страны. 

Значение каждого показателя варьирует от 0 до 100 баллов (100 баллов означает максимальный уровень экономической свободы). 
Фактически субиндексы отражают этику, качество и производительность труда (включая труд предпринимательский, управленческий, 
интеллектуальный) и условия для его свободной и эффективной реализации. Поэтому индекс IEF используется для расчетов в долях 
единицы индекс экономической свободы, что существенно упрощает расчеты (индекс IEF делится на 100). 

100

IEF
j                                                                (5) 

Индекс качества человеческого капитала объединяет влияние на индекс эффективности ЧК еще одной группы субиндексов 
(факторов). 

Ihsieq  ,                                                            (6) 

где I - индекс качества жизни населения страны, 
 h - индекс притока ЧК извне субъекта (оттока из него); 
 s — индекс науки и синергии; i - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП);  
 e - индекс эффективности национальной элиты. 
Коэффициент притока человеческого капитала равен: 
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h

))(( 
                (7) 

Индекс науки и синергетики рассчитывается по формуле:  

)101( wns  ,                                                    (8) 

где n - валовые внутренние инвестиции в науку в долях ВВП (в терминологии ЮНЕСКО - ВРНИОКР),  
w - доля страны в совокупных мировых инвестициях в науку. 
Индекс эффективности национальной элиты рассчитывается как разница между: 
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e

)( 
                         (9) 

Таким образом, для расчетов индексов эффективности человеческого капитала используются индексы международных 
организаций: индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom, IEF); индекс качества жизни населения (QL); индекс развития 
человеческого потенциала HDI; а также индекс науки и синергетики, рассчитанный по данным доклада ЮНЕСКО за 2010 год; индекс 
притока человеческого капитала извне субъекта (оттока из него); индекс качества накопленного человеческого капитала (расчет его ведется 
по группе показателей и индексов); индекс эффективности элиты и теневой экономики; индекс сырьевой экономики, отражающий тип 
преимущественно сырьевой экономики и зависимость страны с индустриально-сырьевой экономикой от экспорта сырья. 

Расчеты эффективности человеческого капитала по большому числу показателей отражают его качество и эффективность, а также 
среднюю производительность труда страны или другого субъекта. Индекс развития человеческого потенциала же, напротив, сглаживает 
через небольшое число расчетных показателей (три) и среднее геометрическое от них различия в качестве и эффективности человеческого 
капитала стран мира. 

Например, за 2010г. индекс развития человеческого потенциала США составил 0,902, а России – 0,719 (разница — 20%), в Украине 
– 0,700. Это, конечно, не отражает разрыв между странами по человеческому потенциалу и стоимости на душу населения (и 
производительности) национального человеческого капитала этих стран. Соотношение индексов эффективности человеческого капитала 
иное: индекс США в 4,1 раза превышает российский, а украинский в 6,5 раза, что близко к соотношению средней производительности 
труда в этих странах (табл.1). 

Основной недостаток ИРЧП состоит в том, что этот индекс не отражает качества образования и качества ВВП на душу населения. 
В развитых странах качество и стоимость образования много выше, чем в бедных или развивающихся странах. Значительная доля 
нефтегазового сектора экономики и доходов от него выталкивает вверх в рейтинге ИРЧП, например, нефтедобывающие арабские страны. А 
эти страны почти не задействуют свой национальный человеческий капитал даже в добыче нефти и газа. Поэтому для учета высоких 
экспортных доходов при расчетах эффективности национального человеческого капитала стран с сырьевыми экономиками используется 
понижающий коэффициент. Он равен, в частности, для России 0,75, для Казахстана — 0,56, для Украины – 0,7. Для развитых стран и 
развивающихся стран с диверсифицированной экономикой этот индекс равен 1. 

Уровень коррупции и криминализации национального человеческого капитала учитывается через субиндексы всех основных 
индексов: IEF, QL, индекс качества элиты и теневой экономики, индекс притока человеческого капитала и другие [2;12]. 

Выводы. Базовые причины низких уровней индексов эффективности и качества  человеческого капитала  Украины - сырьевой 
характер экономики и экспорта, значительная доля пассивного и отрицательного человеческого капитала (следствие низких инвестиций в 
ЧК, высокой коррупции и криминализации страны).  
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                                                                                                                       Таблица 1.  
Индекс эффективности человеческого капитала [2;6-12] 

   Страна Тип экономики             Индекс 
эффективности ЧК 

Индекс 
сырьевой 
экономики 

Индекс 
экономич.       
свободы IEF  

Индекс 
качества ЧК 

США Знаний 1,225 1 0,78 1,67 
Великобритания Инновационная 0,85 1 0,75 0,96 

Германия Инновационная 0,93 1 0,72 1,14 
Япония Инновационная 0,93 1 0,73 1,13 
Китай Индустриальная с очагами 

инновационной 0,49 1 0,52 0,45 
Индия Индустриальная с очагами 

инновационной 0,37 1 0,55 0,19 
Россия Индустриально- 

сырьевая с очагами 
инноваций 0,30 0,75 0,51 0,31 

Эстония Индустриальная 0,67 1 0,75 0,59 
Казахстан Индустриально- 

сырьевая 0,28 0,56 0,62 0,25 
Украина 1 Индустриально- 

сырьевая с очагами 
инноваций 0,29 0,70 0,50 0,30 

1) Расчеты автора на основе научных разработок Корчагина Ю.А.. 
 
Восстановление всех составляющих человеческого капитала - культуры, воспитания, образования, здравоохранения, науки, 

конкурентоспособного качества жизни - является несомненным и первичным приоритетом новой и буквально спасительной 
(антикризисной) парадигмы и стратегии развития Украины. Без этого другие проблемы и задачи нерешаемы. Необходимы значительные и 
приоритетные инвестиции в человеческий капитал и комплексная стратегия его роста и развития. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены проблемы теории  и практики человеческого капитала на основе достижений мировой  экономической науки и 
возможности формирования парадигмы устойчивого развития человеческого капитала в Украине на основе использования  новых методов 
определения Индекса эффективности человеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, измерение, национальный, модернизация, качество, эффективность, индекс, парадигма. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті проблеми теорії і практики людського капіталу на основі досягнень світової економічної науки і можливості 
формування парадигми сталого розвитку людського капіталу в Україні на основі використання нових методів визначення Індексу 
ефективності людського капіталу. 
Ключові слова: людський капітал, вимірювання, національний, модернізація, якість, ефективність, індекс, парадигма. 
SUMMARY 
In article problems of the human capital theory and practice on the basis of a world economic science achievements and sustainable development a 
paradigm of the human capital possibility formation in Ukraine on the basis of using a new methods in definition of the Index of the human capital 
efficiency are considered. 
Keywords: human capital, measurement, national, modernization, quality, efficiency, index, paradigm. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО – КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Постановка проблеми. Стратегічні альтернативи розвитку сільськогосподарських підприємств  Луганської області на основі 

інноваційного потенціалу зумовлюють необхідність удосконалення процесу розвитку мотивації персоналу щодо ефективного використання 
ресурсів і, зокрема, використання техніко-технологічного (інноваційного) ресурсу з метою поліпшення якісних результатних показників. 
Відтак, розвиток інноваційно-кадрового потенціалу сільськогосподарського підприємства за своїм призначенням (як процесу) повинен 
сприяти досягненню стратегічних цілей, які поставлені перед підприємством, виходячи з відібраних базових і специфічних домінант. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчать результати досліджень учених-економістів наукової школи Інституту 
економіки промисловості НАН України [1, с.95; 163, с.16], для розвитку інноваційно-кадрового потенціалу на будь-якому підприємстві 
необхідно мати персонал, що спроможний до інноваційної діяльності, якому властиві такі риси, як високий рівень освіти та професійної 
підготовки, відповідний рівень творчості, ініціювання нових ідей, культури та кругозору, схильність до нововведень, відповідний рівень 
дисциплінованості та відповідальності. До найважливіших чинників, які формують ці риси, можна віднести готовність персоналу до 
сприйняття технологічних нововведень та систематичного оновлення отриманих знань, потребу у підвищенні рівня освіти, оволодіння 
сучасними технологіями та підвищення кваліфікації, наявність творчої складової у трудовій діяльності та вміння адаптуватися до 
технологічних змін у процесі виробництва [1, с.95, с.100-101]. Очевидно, що формування цих рис під впливом визначених чинників 
безпосередньо пов’язується з ефективністю використання людських ресурсів на сільськогосподарських підприємствах у процесі реалізації 
інноваційного потенціалу.  

Виділення невирішеної проблеми. Але на даний час не існую чіткою концепції методів мотивації персоналу до здійснення 
інноваційної діяльності. Відтак, розвиток інноваційно-кадрового потенціалу на сільськогосподарському підприємстві через застосування 
стимулів – як засобів впливу на мотивацію зорієнтовує інноваторів на корисність та ефективність інноваційної діяльності. 

Метою наукової статті є удосконалення методичних положень щодо формування та розвитку інноваційно – кадрового потенціалу. 
Результати дослідження. На основі обґрунтувань сучасних учених-економістів відбудовано логічну гіпотезу розвитку інноваційно-

кадрового потенціалу сільськогосподарського підприємства, яка виділяє що:  
- по-перше, людина служить рушійною силою розвитку економіки та суспільства за рахунок накопичення й використання знань 

[2, с.77];  
- по-друге, інтенсивність розвитку економіки відбувається під впливом науково-технічного прогресу, що, у свою чергу, забезпечує 

розвиток людського капіталу на основі освітніх, наукових і професійних знань, формування людського капіталу, здатного генерувати та 
матеріалізувати інноваційні ідеї, реалізації людського потенціалу, під яким розуміються високі якісні характеристики людини (у першу 
чергу – знання) [3, с. 13-14, 59]; науково-технічний прогрес, у свою чергу, змінює сам процес управління персоналом, де головним 
положенням є розвиток мотивації керівників до нововведень і отримання знань [4, с.19-20]; - по-третє, розвиток людського потенціалу 
характеризується розширенням людських можливостей шляхом придбання знань, удосконалення професійних навичок із наступним їх 
використанням у трудовій діяльності [5, с.63; 6, с.131-132]; такий розвиток не можливий поза створення мотивів к опануванню новими 
знаннями та використанням їх на практиці [7, с.40, 42], стимулювання працівників до інноваційної діяльності [7, с.81]. 

Наочно сутність цієї гіпотези зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1 Структура відбудови гіпотези розвитку інноваційно-кадрового потенціалу сільськогосподарського підприємства 

 
Очевидно, що ні розвиток інноваційно-кадрового потенціалу, ні досягнення стратегічної мети не може бути забезпечено поза 

розвитку мотивації персоналу щодо ефективного використання ресурсів та вжиття стратегічних заходів щодо реалізації техніко-
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технологічного ресурсу та використання інновацій. У цьому контексті мотивація творців інновацій, рівно, як і їх кваліфікація та освіта, 
забезпечує інноваційний розвиток, що переконливо доведено у Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах 
глобалізаційних викликів [8, с.193]. Виходячи з цього розвиток інноваційно-кадрового потенціалу на сільськогосподарському підприємстві 
забезпечується лише за умови мотивування персоналу до впровадження інновацій з метою ефективного використання ресурсів і, у першу 
чергу, на основі техніко-технологічного ресурсу задля досягнення стратегічної мети інноваційного розвитку підприємства у цілому. Під 
аналогічним кутом, із виділенням значущості мотивації персоналу, розглядають цю проблему й окремі вчені-економісти, підкреслюючи, 
що: сутність мотивації полягає у спонуканні працівників до досягнення стратегічних цілей підприємства та, при цьому, сама мотивація 
праці є складовою економічної стратегії підприємства [9, с.2, 4-5]; трудова мотивація є основою інноваційного перетворення підприємства 
та, відповідно – його інноваційного розвитку [10, с.5]; мотивація – як чинник внутрішнього середовища, є основою формування активної 
інноваційної поведінки працівників до нарощування інноваційного потенціалу та досягнення мети стратегічного інноваційного розвитку 
підприємства [11, с.133-135]. 

У свою чергу, для розвитку мотивації персоналу до інноваційної діяльності на підприємстві за необхідним є використання певних 
засобів (стимулів) задля підвищення інноваційної активності працівників у пошуку нових знань, ідей, корисних рішень і творчості. Вплив 
стимулів на мотивацію персоналу повинен мати корисний ефект від упровадження на практиці цих рішень, та наблизити персонал до 
усвідомлення ризиків і відповідальності за наслідки інноваційної діяльності. Тобто мотивована поведінка до інноваційної та творчої 
діяльності повинна зорієнтовувати персонал на корисний кінцевий результат, який визначається стратегічними заходами та цілями 
розвитку сільськогосподарського підприємства на основі інноваційного потенціалу.  

Вирішення цього науково-практичного завдання повинно спиратися на виконання наступних вимог щодо організації процесу 
розвитку мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності на підприємстві: 

- по-перше, це забезпечення чіткості та конкретності у процесі виплати винагороди за працю (як основної, так і додаткової 
заробітної плати), умов підвищення заробітної плати та премій з пріоритетом на інноваційній діяльності та вирішення заходів стратегічного 
інноваційного розвитку підприємства, що повинно бути відрегульовано у колективному договорі; 

- по-друге, це чітке визначення відповідальних осіб за реалізацію заходів стратегічного інноваційного розвитку підприємства, 
виходячи із їх функціональних обов’язків і посад, що вони займають; 

- по-третє, це вдосконалення системи нормування праці на підприємстві – як напрямку забезпечення об’єктивності в установленні 
та нарахуванні заробітної плати; 

- по-четверте, це встановлення розміру заробітної плати відповідно складності роботи, що виконують працівники, їх 
кваліфікаційного рівня та внеску у поліпшення якісних результатних показників, що потребує дотримуватися вимог тарифного 
регулювання оплати праці та норм галузевої угоди. 

Перелічені вимоги щодо організації процесу розвитку мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності на підприємстві 
пов’язуються з відбором методів, які поділяються на матеріальні та нематеріальні, характеристика яких наведена у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Методи мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності 
Методи Характеристика методу 

1.
 М

ат
ер
іа
л
ьн
і 

1.1 Коригування розміру основної (тарифної) заробітної плати, залежно від кінцевих результатів діяльності та поліпшення 
якісних результатних показників. 
1.2 Коригування розміру основної (тарифної) заробітної плати, залежно від кваліфікації. 
1.3 Встановлення доплат (надбавок) за вирішення завдань за стратегічними заходами. 
1.4 Встановлення доплат (надбавок) за отримання економічного ефекту від інноваційної діяльності. 
1.5 Виплата разових заохочень за раціональне використання ресурсів (природних, матеріальних, фінансових). 
1.6 Преміювання за поліпшення якісних результатних показників. 
1.7 Преміювання за раціональне використання ресурсів. 
1.8 Преміювання за отримання економічного ефекту від реалізації стратегічних заходів і отримання економічного ефекту від 
інноваційної діяльності. 
1.9 Оплата за навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку (включаючи аспірантуру, докторантуру). 
1.10 Оплата участі у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах. 
1.11 Оплата за надрукування наукових праць за напрямами досліджень, пов’язаних із інноваціями. 
1.12 Оплата медикаментозного та санаторно-курортного лікування інноваторів. 
1.13 Організація безкоштовного харчування, участі у кружках і секціях інноваторів. 
1.14 Оплата за перебування дітей інноваторів у дитячих і шкільних навчальних закладах. 

2.
 Н
ем
ат
ер
іа
л
ьн
і 

2.1 Визначення трудових заслуг праці інноватора (грамоти, нагороди, подяки, почесні звання). 
2.2 Надання гнучкого графіку праці інноваторам. 
2.3 Залучення інноваторів до прийняття управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємства. 
2.4 Забезпечення кар’єрного зростання та професійного просування інноваторів, залежно від отриманої кваліфікації та 
результатів інноваційної діяльності. 
2.5 Створення сприятливих умов праці. 
2.6 Надання соціальних гарантій, відповідно змісту колективного договору. 
2.7 Створення гуртків творчості та інноваційної активності персоналу на підприємстві. 
2.8 Сприяння інноваторам та прискорення процедури розгляду заявок винахідництва, отримання патентів і ліценцій на 
винаходи. 
2.9 Забезпечення інноваторів сучасними знаряддями праці (технікою, обладнанням, комп’ютерами, програмними 
продуктами. 

 
Проведені дослідження на трьох сільськогосподарських підприємствах Луганської області дають змогу стверджувати, що 

використання методів мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності вкрай обмежено, що стримує розвиток інноваційно-
кадрового потенціалу на них – з одного боку, та не дозволяє забезпечити інноваційний розвиток – з іншого. 

Ця проблема наочно наведена у табл. 2. 
За даними табл. 2 можна зробити загальний висновок про те, що на кожному з досліджених підприємств потребується 

вдосконалення процесу розвитку інноваційно-кадрового потенціалу на основі застосування та відбору методів мотивації персоналу до 
здійснення інноваційної діяльності. При цьому, очевидним є й той факт, що на підприємстві, яке має певні переваги розвитку на основі 
інноваційного потенціалу (ПрАТ «Агротон»), використовується значно більша кількість як матеріальних, так і не матеріальних методів 
мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності, ніж на двох інших – ТОВ «Агрофірма «Колос» і ТОВ «Агрофірма «Союз». 

Визначені причини цієї негативної тенденції можна поділити на об’єктивні (відсутність методик і стратегії) та суб’єктивні (всі 
інші). Саме суб’єктивні причини є свідченням відсутності стратегічного бачення розвитку інноваційно-кадрового потенціалу керівництвом 
підприємств і, що є специфічним для ТОВ «Агрофірма «Союз» і ТОВ «Агрофірма «Колос» – наявності тенденції опору нововведенням. 
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Таблиця 2 
Застосування методів мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності на сільськогосподарських підприємствах, що комплексно 

досліджені 
Застосування (+) / не застосування (–) методу 

на підприємствах 
№ методу* 

ПрАТ «Агротон» 
ТОВ «Агрофірма 

«Колос» 
ТОВ «Агрофірма 

«Союз» 

Причина не застосування 

1.1 + – – не пояснено 
1.2 + + + — 
1.3 – – – відсутність стратегії 
1.4 – – – відсутність методики 
1.5 + + + — 
1.6 + – – відсутність методики 
1.7 – – – відсутність стратегії та методики 
1.8 + – – брак коштів 
1.9 + – – не приймають участь 

1.10 + – – не друкуються 
1.11 + – – брак коштів 
1.12 + – – брак коштів, не приймають участь 
1.13 + – – брак коштів 
1.14 + – – брак коштів 
2.1 + + – не пояснено 
2.2 – – – не пояснено 
2.3 + – – не пояснено 
2.4 + – – не пояснено 
2.5 + + + — 
2.6 + + + — 
2.7 – – – не пояснено 
2.8 + – – не подають 
2.9 + + + — 

 
Саме остання тенденція на цих підприємствах була виявлена під час комплексного дослідження, що пов’язано як із діями 

керівництва, так і з діями інших членів трудового колективу: у першому випадку тенденція загострюється внаслідок уникнення ризику 
керівником щодо здійснення інноваційної діяльності, консервативного стилю керівництва, при якому не сприймається раціоналізаторство 
та винахідництво, відсутності взаємодії між керівником і фахівцями, які за посадами повинні здійснювати інноваційну діяльність; у 
другому випадку тенденція має загострення внаслідок низького рівня освіченості та кваліфікації певної частки персоналу, що блокують 
розвиток інноваційних ідей раціоналізаторів, небажання цієї частки персоналу підвищувати рівень освіти та кваліфікації, їх байдужість до 
досягнення цілей розвитку підприємства. 

Висновки та пропозиції. Для підвищення мотивації робітників підприємств сільського господарства, у роботі обґрунтовано 
гіпотезу розвитку інноваційно-кадрового потенціалу сільськогосподарського підприємства на основі логічно-відбудованої структури, яка 
доводить, відсутність пріоритету розвитку інноваційно-кадрового потенціалу, досягнення стратегічної мети підприємства перед 
пріоритетом розвитку мотивації персоналу. Відтак, розвиток інноваційно-кадрового потенціалу на сільськогосподарському підприємстві 
через застосування стимулів – як засобів впливу на мотивацію, зорієнтовує інноваторів на корисність та ефективність інноваційної 
діяльності.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розроблені методичні положень щодо формування та розвитку інноваційно – кадрового потенціалу, запропоновані методи 
мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності. Дані рекомендації апробовані в господарствах Луганської області. 
Ключові слова: інноваційно - кадровий потенціал, інноваційний потенціал, мотивація, сільське господарство. 
РЕЗЮМЕ 
В статье разработаны методические положения относительно формирования и развития инновационно - кадрового потенциала, 
предложены методы мотивации персонала к осуществлению инновационной деятельности. Представленные рекомендации апробированы в 
хозяйствах Луганской области. 
Ключевые слова: инновационо - кадровый потенциал, инновационный потенциал, мотивация, сельское хозяйство. 
SUMMARY 
In the articles worked out methodical positions in relation to forming and development innovative - skilled potential, offered methods of motivation of 
personnel to realization of innovative activity. The offered recommendations are approved in the economies of the Luhansk area. 
Key words: innovative and skilled potential, innovative potential, motivation, agriculture. 
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РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ КОШТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Кондратенко М.О., здобувач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету  
  

 
В усіх країнах світу намітилася яскрава тенденція збільшення ролі соціальної функції держави. Тому тема взаємної 

відповідальності держави і особи стає особливо актуальною. В умовах макроекономічної нестабільності загострюється питання реальності 
виконання повноважень держави у сфері соціальної політики, а також питання удосконалення процесу бюджетування і програмно-
цільового планування використання фінансових ресурсів для реалізації завдань соціальної політики [1, с.88]. Одним з основних державних 
цільових фондів соціального призначення є Пенсійний фонд України. 

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України.  

Пенсійний фонд України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань 
пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування [2].  

Питання про фінансове забезпечення соціального розвитку держави досліджувалося зарубіжними ученими, такими як Т. Аткинсон, 
П.Самуельсон, М.Фрідмен і ін. А також проблемам формування і розвитку соціальної політики приділялася особлива увага в роботах таких 
українських учених як – Н. Балтачеєва, Л.Логачева, О.Новікова та ін. 

Мета статті полягає в аналізі результатів і оцінці перспектив діяльності Пенсійного фонду України, а також впровадження другого 
рівня пенсійної системи. 

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими законодавчими актами України, а також 
дорученнями Президента України та Міністра. 

Бюджет Пенсійного фонду формується за рахунок: 
1) страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, окрім частини внесків, що направляється до 

накопичувального фонду; 
2) інвестиційного доходу, що отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в 

майбутніх періодах; 
3) коштів державного бюджету і цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених діючим 

законодавством України; 
4) сум від фінансових санкцій, нарахувань і сплати страхових внесків і використання коштів Пенсійного фонду, а також суми 

адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадовців і громадян за ці порушення; 
5) благодійних внесків юридичних і фізичних осіб; 
6) добровільних внесків та ін. 
Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є податок на обов'язкове державне пенсійне страхування. Платниками збору є: 
1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання та інші юридичні особи, а також фізичні 

особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників [3].  
Варіанти зміни структури відрахувань коштів підприємств і громадян до Пенсійного фонду сприяють скороченню дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду. Так, з 01 січня 2011 року в Україні набув чинності "Закон України "Про збір і облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464 - VI від 8 липня 2010 року", згідно з яким в Україні замість раніше існуючих 
чотирьох обов'язкових державних соціальних зборів, введено єдиний соціальний внесок. Роботодавці сплачують єдиний соціальний внесок, 
виходячи з класів професійного ризику на виробництві. Всього існує 67 класів. Розміри ставок збору встановлено в межах: від 36,76% (для 
1 класу) до 49,7% (для 67 класу). Для договорів цивільно-правового характеру встановлена ставка у розмірі 34,7%. Відповідно, мінімальна 
ставка для підприємців складає 34,7% мінімальної заробітної плати. Максимальна величина бази оподаткування єдиного соціального 
внеску на кожну фізичну особу встановлена у розмірі 15 прожиткових мінімумів в Україні. Для бюджетних установ єдиний внесок 
встановлюється у розмірі 36,3 % визначеної бази нарахування [4]. 

2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на 
іншій території; 

3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, 
їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з 
отриманням доходу; 

4. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і 
дорогоцінного каміння сплачують 5% від об'єкта оподаткування; 

5. Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові 
автомобілі, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх 
справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових 
автомобілів відповідно до закону сплачують 3% від вартості автомобіля; 

6. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за 
винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та 
організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, 
сплачують 1% вартості нерухомого майна за договором купівлі-продажу; 

7. Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також 
оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно сплачують 6% вартості отриманих послуг. 

                                           
© Кондратенко М.О., 2012 
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У 2010 році загальна кількість пенсіонерів становила 13,7 млн. чоловік. Забезпечено фінансовими ресурсами в повному обсязі у 
всіх регіонах України було 13,6 млн. пенсіонерів, тобто 100 тис. чоловік не отримали допомоги. До Пенсійного фонду України в 2010 році 
надійшло 183 565,2 млн. грн. При цьому, власні надходження склали 119 342,7 млн. грн. Надходження коштів за додатковими зборами на 
виплату пенсій, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, склали 4 138,2 млн. грн. В загальному обсязі цих 
надходжень найбільше коштів надійшло з послуг операторів стільникового рухомого зв’язку – 1 358,0 млн. грн., або 32,8% загального 
обсягу надходжень, з операцій по відчуженню легкових автомобілів надійшло 1 279,1 млн. грн., або 30,9%, з операцій купівлі-продажу 
валюти – 1 005,1 млн. грн., або 24,3%. З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття надійшло 
24,4 млн. грн., з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – 111,6 млн. 
грн. Обсяг видатків на виплату пенсій та грошової допомоги, а також пов’язаних з ними адміністративних видатків, у порівнянні з минулим 
роком зріс на 25 743,4 млн. грн. і склав 191 472,7 млн. грн. Витрати, які передбачено проводити за рахунок власних коштів, становили 154 
754,9 млн. грн., або майже 80,8% загального обсягу видатків у 2010 році. Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України 
становили 36 296,1 млн. грн. 

У 2011 році до Пенсійного фонду України з усіх законодавчо визначених джерел фінансування надійшло 197 553,6 млн. грн. При 
цьому, власні надходження становили 139 055,6 млн. грн., що на 16,5%, або 19 712,9 млн. грн. більше ніж в 2010 році і складають 70,4% 
бюджету. З Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм протягом року було виділено 58 317,2 млн. грн., що на 5 
769,3 млн. грн. менше від фактичних обсягів в 2010 році і складають 29,5% бюджету Пенсійного фонду. Із загального обсягу виділених 
асигнувань 40 562,1 млн. грн. – дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними 
програмами, а 17 755,1 млн. грн. – кошти на покриття дефіциту Пенсійного фонду України для виплати пенсій. З Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття надійшло 90,6 млн. грн., з Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – 90,2 млн. грн.. Пенсійний фонд України був 
забезпечений фінансовими ресурсами на виплату пенсій та грошової допомоги 13,7 млн. пенсіонерів. 

 Сума видатків на пенсійні виплати у 2011 році сягнула 210 714,4 млн. грн., що на 19241,7 млн. грн. більше ніж в 2010 році . На 
збільшення видатків вплинули додаткові витрати, пов’язані із виконанням судових рішень за позовами одержувачів пенсійних виплат. У 
2011 році до судів подано 3,1 млн. позовів до органів Пенсійного фонду України на загальну суму 9,4 млрд. грн.; за судовими рішеннями 
протягом року було проведено виплат на суму 5,9 млрд. грн., що зумовило зростання дефіциту коштів Фонду. З урахуванням 
вищезазначеного сума дефіциту коштів Фонду у 2011 році сягнула 30,1 млрд. грн., з яких 17,7 млрд. грн. покривалися за рахунок коштів 
державного бюджету, передбачених на цю мету Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” [5]. Видатки за рахунок 
коштів Державного бюджету України становили 46 400,2 млн. грн. (рис.1). 

 
Рис.1 Дефіцит коштів Пенсійного фонду України 

 
Поточний дефіцит бюджету Пенсійного фонду в довготривалій перспективі порушить баланс доходів і витрат і виникне дифицит 

стратегічний, такий, що супроводжуватиме не лише не періодичними коливаннями величини доходів і витрат, а їх повною 
непорівнянністю. Тому потрібним є реформування пенсійного забезпечення, яке сприятиме оздоровленню, стабілізації і зміцненню 
фінансового стану бюджету фонду. 

Проаналізувавши діяльність Пенсійного фонду України можна зробити висновок, що основною проблемою є хронічний дефіцит 
бюджету, а також зростаюча залежність бюджету Пенсійного фонду від коштів державного бюджету. Значні обсяги його доходів і видатків 
вимагають затвердження бюджету Пенсійного фонду не постановою Уряду, а відповідним законом, що посилить контроль за ефективністю 
управління коштами загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.  

Але необхідно також відмітити позитивну зміну, що з'явилася тенденція до його зменшення в 2011 році. Отже, держава поступово 
починає підходити до впровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування, при якій важливим моментом є 
дефіцит бюджету. 

Висновки. Проблема соціального захисту населення по-різному вирішується у рамках певної соціально-економічної формації, 
конкретної країни. В Україні в умовах перехідного періоду основний вантаж соціального захисту лягає на державу. Стан діючої пенсійної 
системи вимагає невідкладного реформування.  

Заходи, що здійснювалися в Україні впродовж останніх років для збереження і розширення трудоресурсного потенціалу як основи 
розвитку загальноекономічних процесів суспільства і базового потенціалу для забезпечення та збалансованості бюджету Пенсійного фонду, 
були неефективними. А крім того, порушення принципів економічної залежності видатків споживання від отриманих доходів та 
внутрішнього валового продукту при формуванні бюджету Пенсійного фонду зумовило значні обсяги його дефіциту та спричинило суттєву 
зміну структури доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду. 

З цією метою передбачається ввести другий рівень пенсійної системи - обов'язкову накопичувальну систему пенсійного 
страхування і збалансувати діючу солідарну пенсійну систему. Впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування дозволить різноманітити джерела доходів майбутніх пенсіонерів і забезпечити більш високий рівень пенсій. 

В той же час збалансування бюджету Пенсійного фонду і реформування солідарної пенсійної системи дозволить ліквідовувати 
існуючі проблеми - забезпечити стовідсоткову виплату пенсій із солідарної системи і ліквідовувати диспропорції в розмірах пенсій 
призначених в різні роки.  
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Для стабілізація фінансового стану Пенсійного фонду потрібне швидке здійснення пенсійної реформи, а також раціональне 
планування витратної частини бюджету Пенсійного фонду; своєчасне попередження випадків нецільового використання коштів Пенсійного 
фонду у зв'язку з недостовірністю представлення документів для призначення пенсій про стаж і заробітну плату; посилення контролю за 
правильністю призначення і виплати соціальних пенсій, надбавок на непрацездатних членів сім'ї, доплат непрацюючим пенсіонерам; 
перетворення Пенсійного фонду України на функціонально збалансовану фінансову інституцію, яка забезпечує увесь комплекс заходів по 
функціонуванню загальнообов'язкової системи пенсійного страхування, починаючи зі збору страхових внесків і закінчуючи виплатою 
пенсій. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто джерела формування Пенсійного фонду України, проаналізовано виконання його бюджету. Виявлено недоліки 
існуючої пенсійної системи, розроблено пропозиції щодо її удосконалення.  
Ключові слова: пенсійний фонд , бюджет пенсійного фонду, пенсійна система. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены источники формирования Пенсионного фонда Украины, проанализировано выполнение его бюджета. Выявлены 
недостатки существующей пенсионной системы, разработаны рекомендации по её совершенствованию. 
Ключевые слова: пенсионный фонд, бюджет пенсионного фонда, пенсионная система. 
SUMMARY 
In the article considered sources of forming of pension fund of Ukraine, implementation of his budget is analysed. The lacks of the existent pension 
system are educed, recommendations are worked out on her perfection 
Keywords: pension fund, budget of pension fund, pension system. 
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Постановка проблеми. Трансформаційна модель розвитку суспільства народжує безліч проблем та завдань, що потребують для 

свого вирішення ретельного аналізу, залучення наукових кіл, використання дослідницьких методів та підходів, узагальнення статистичних 
даних, практичного досвіду тощо. Вирішальне значення при цьому грає вітчизняна наука та система вищої освіти, які почерпають живий 
матеріал з перебігу суспільних процесів, зокрема, в економічному житті. Громадське уважне ставлення до наукових результатів знаходить 
державну підтримку через бюджетне фінансування наукових пошуків, розвиток мережі наукових та науково-освітніх установ, надання 
соціальних гарантій вченим.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе значення має державна система атестації наукових кадрів, яка багато років 
функціонує у вигляді спеціальної мережі центрів з присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук у відповідній галузі знань [1, 
2]. Останнім часом простежується тенденція зростання конкуренції між центрами атестації – вишами, окремими спеціалізованими вченими 
радами [3, 4]. Яскравим підтвердженням глибоких дискусій з цього приводу стає складне прийняття нового закону з питань вищої освіти, у 
той час поки освітні установи змушені функціонувати на застарілих засадах організації навчально-наукового процесу [5]. Але 
закономірності суспільного відтворення переконливо свідчать про високу ймовірність переродження форм неконтрольованої конкуренції у 
хаотичні, навіть руйнівні процеси, що перешкоджає майбутньому економічної освіти, стримує підготовку кадрів для промисловості, 
державної служби та інших сфер господарства. 

Виділення раніше не вирішених питань. Не відстороненими від цього роду небезпеки стають також події щодо атестації 
наукових кадрів для потреб вищої економічної освіти, державного управління, господарського комплексу. Послаблення керуючих впливів 
миттєво викликає порушення відтворювальних пропорцій, гостру нестачу осіб відповідного ступеню (доктора чи кандидата наук) у певній 
навчальній установі, брак фахових знань у найскладніших проблемах господарського розвитку, оподаткування, подолання негативних 
економічних явищ. Загрозливими є й зворотні тенденції, коли простежується перевиробництво кадрів з кандидатськими дипломами у 
певному регіоні чи в окремій навчальній установі на тлі зменшення контингенту абітурієнтів, обсягу державного замовлення, 
недофінансування бюджетних наукових програм.  

Доцільним у таких випадках виглядає посилення уваги держави до відтворювальних процесів в системі атестації наукових кадрів.  
Однак державний вплив часто-густо обмежується реєстраційними та контрольними функціями, залишаючи поза увагою «державного ока» 
суттєві сторони атестаційного процесу: спроможність спеціалізованих вчених рад функціонувати у точній відповідності із суспільними 
потребами стосовно фахівців певного галузевого напряму та спеціальності, узгодженням темпів відтворення із фінансовими можливостями 
навчально-наукових установ, суб’єктів господарювання та державними вимогами щодо доплати за наукові ступені, вчені звання.  
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Метою статті є аналіз поточного стану національної мережі з атестації наукових кадрів, що робиться у галузі економічних наук, з 
відміткою регіональних особливостей по кількісних показниках. 

Результати дослідження. Сучасна мережа центрів з атестації наукових кадрів країни уходить коріннями у радянську добу, коли 
спеціалізовані вчені ради створювалися переважно у провідних вишах та наукових установах. Особливістю того часу слід вважати 
обмежені спроможності особистості щодо отримання наукового ступеню рівнем кандидата наук, зарегламентованість атестаційного 
процесу, концентрацію атестаційних центрів у великих містах. Ще однією відмінністю від сучасних процесів була орієнтація атестаційної 
мережі на технічні галузі знань. 

Сьогоденна атестаційна мережа у сфері науково-технічної діяльності складається з мережі спеціалізованих вчених рад, що 
відповідають за присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук, а також вчених рад навчальних закладів освіти, які мають 
повноваження щодо присудження наукових звань доцента  та професора. Гармонічно вписуються у мережу центри з присудження вченого 
звання старшого наукового співробітника – провідні наукові установи Національної академії наук (НАН) України та національних академій 
наук по галузях. Передача функцій державного управління у сфері атестації наукових кадрів від колишньої Вищої атестаційної комісії 
(ВАК) України до Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України (МОНМСУ) має сприяти 
підвищенню якості кадрової підготовки, відповідності атестаційних процесів вимогам суспільного та економічного розвитку.  

Прозорість атестаційного процесу забезпечується насамперед відкритим характером заходів  з атестації, доступністю інформації 
стосовно змісту дисертацій, наукових публікацій здобувачів наукового ступеню, регулярною інформацією в офіційних виданнях. 
Починаючі з 1997 р. видається Бюлетень ВАК України, з осені 2011 р. – Атестаційний вісник МОНМСУ. Офіційна інформація дає 
можливість здійснювати наукове спостереження атестаційного руху в країні, відстежувати особливості атестації за усіма науковими 
галузями. До аналізу узято спецради, що присуджують науковий ступень доктора чи кандидата економічних наук, функціонують за 
спеціальностями економічних наук з шифрами 08.00.01 – 08.00.11, а також спеціальностями з економічної безпеки: 21.04.01 - економічна 
безпека держави та 21.04.02 - економічна безпека суб’єктів господарювання. 

Первинним критерієм оцінки активності атестаційного процесу виступає показник кількісного розподілу спеціалізованих вчених 
рад. Так, у галузі економічних наук існує 11 спеціальностей. За усіма з них створено та функціонує 127 спеціалізованих вчених рад, з них 
89 (70,1%) – докторські, 38 – кандидатські. Усереднене співвідношення кількості докторських спецрад d до кількості кандидатських k 
оцінюється коефіцієнтом кількісного співвідношення: 

k dk = d / k,                                                                        (1) 
який для національної атестаційної мережі загалом складає величину 2,34. 

Протягом 2005-2009 кількість спеціалізованих вчених рад збільшувалася, трансформувався статус від кандидатської – у докторську 
(26 випадків) та навпаки (1 випадок). Було ліквідовано 2 спецради у зв’язку із ліквідацією наукової установи.  

З числа функціонуючих спецрад більшість створена при державних вищих навчальних закладах (ДВНЗ) освіти – провідних вишах, 
національних університетах загальнодержавного та обласного рівнів. В установах НАН України функціонує 13 спецрад економічного 
профілю (10,2%), Національної академії аграрних наук України (НААНУ) – 3 (2,4%). За установами, що підпорядковані органам державної 
влади (окрім Національного банку й Міністерства аграрної політики та продовольства України) закріплено 6 спецрад або 4,7% їхньої 
кількості. Навчальними закладами приватної форми власності (ПВНЗ) створено 13 спецрад (10,2% від загальної кількості).  

За регіональною ознакою кількісний розподіл спеціалізованих вчених рад такий – табл. 1.  
Таблиця 1 

Показники кількості спеціалізованих вчених рад з економіки за регіонами 
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м. Київ 43 33,9 38 42,7 5 13,2 8,6 
м. Севастополь 0 0 0  0   
Автономна республіка Крим 4 3,1 2 2,2 2 5,3 1,0 
Вінницька  1 0,79 1 1,1 0 0 - 
Волинська 1 0,79 1 1,1 0 0 - 
Дніпропетровська 8 6,3 2 2,2 6 15,8 0,33 
Донецька 9 7,1 8 9,0 1 2,6 8,0 
Житомирська 2 1,6 2 2,2 0 0 - 
Закарпатська 1 0,79 0 0 1 2,6 - 
Запорізька 4 3,1 3 3,4 1 2,6 3,0 
Івано-Франківська 2 1,6 1 1,1 1 2,6 1,0 
Київська 2 1,6 2 2,2 0 0 - 
Кіровоградська 0 0 0  0  - 
Луганська 3 2,4 2 2,2 1 2,6 2,0 
Львівська 13 10,2 7 7,9 6 15,8 1,2 
Миколаївська 1 0,79 1 1,1 0 0 - 
Одеська 4 3,1 4 4,5 0 0 - 
Полтавська 2 1,6 2 2,2 0   
Рівненська 1 0,79 0 0 1 2,6 - 
Сумська 3 2,4 3 3,4 0 0 - 
Тернопільська 3 2,4 2 2,2 1 2,6 2,0 
Харківська 11 8,7 7 7,9 4 10,5 1,75 
Херсонська 3 2,4 1 1,1 2 5,3 0,5 
Хмельницька 1 0,79 0 0 1 2,6 - 
Черкаська 3 2,4 0 0 3 7,9 - 
Чернівецька 0 0 0 0 0 0 - 
Чернігівська 2 1,6 0 0 2 5,3 - 
Усього 127 100 89 70,1 38 29,9 2,34 
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Джерело: Результати спостереження за даними Бюлетеня ВАК України, Наукового світу та Атестаційного віснику станом на 
01.10.2012 р. [6-32] 

 
Загальна кількість спеціалізованих вчених рад у регіоні є найважливішим показником кількісної оцінки атестаційної активності й 

розраховується як підсумок кількості регіональних докторських та кандидатських спецрад dr  й  kr відповідно : 
 

Kr = dr + kr.                                                                  (2) 
 
Вагома частка регіону в атестаційній активності за кількісною ознакою оцінюється показником обсягу наявних спецрад, що 

співвідносяться до загальної їх кількості K0 = 127 (станом на дату фіксації спостереження): 
 

V =  K / K0.                                                                 (3) 
 
Наповненість регіонального атестаційного процесу докторськими спецрадами частково свідчить про підвищену якість атестації 

наукових кадрів та оцінюється регіональною кількістю докторських спецрад dr, що відкрито у регіону спостереження. Вагома частка 
регіону в наповненні атестаційного процесу докторськими спецрадами за кількісною ознакою оцінюється показником обсягу наявних 
докторських спецрад як співвідношення їх регіонального кількості до загальної їх кількості (станом на дату фіксації спостереження d0 = 89): 

 
Vd=  dr / d0.                                                             (4) 

  
Згідно існуючим нормативам організації атестаційного процесу відкриття нових спецрад починається звичайно з надання їм 

статусу кандидатської та з певними часовими обмеженнями строку функціонування (найчастіше 1-2 роки). Тому кількісний розподіл 
кандидатських спецрад за регіонами може свідчити не лише про невисоку атестаційну активність, але й про факти активізації атестаційного 
процесу через відкриття нових рад.  Вагома частка регіону в наповненні атестаційного процесу кандидатськими спецрадами за кількісною 
ознакою оцінюється показником обсягу наявних кандидатських спецрад як співвідношення їх регіональної кількості kr до загальної k0 
(станом на дату фіксації спостереження k0 = 38): 

 
Vk=  kr / k0.                                                          (5) 

 
Ще одним показником кількісної активності регіону в національній атестаційній мережі є співвідношення регіональної кількості 

докторських спецрад до кандидатських у регіоні: 
 

kdk = dr / kr.                                                        (6) 
 
Виходячи з кількісної оцінки показників національної атестаційної мережі, найвища концентрація атестаційної активності 

простежується у м. Києві, де функціонує 38 докторських та 5 кандидатських спецрад. За коефіцієнтом співвідношення кількості 
докторських до кандидатських спецрад Київ також лідирує – kdk = 8,6. Високу атестаційну активність за кількістю спецрад демонструють 
міста (включаючи області): Донецьк (8 докторських та 1 кандидатська спецради), Львів (7 та 6 відповідно), Харків (7 та 4 відповідно) та 
Дніпропетровськ (2 та 6 відповідно). Є області, які взагалі не охоплені докторськими спецрадами - Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернігівська. Спостереження атестаційної мережі не виявило атестаційної активності у місті Севастополь, Чернівецькій та 
Кіровоградській областях. 

За регіонами розподіл мережі спецрад нерівномірний, що перешкоджає не лише науковому зростанню кадрів у атестаційно 
пригнічених, але й гальмує обмін новітньої науково-технічної інформацією, яка природно виникає під час економічних трансформацій та 
модернізації економіки та має регіональні особливості, наукову корисність, суспільну цікавість. Зусиллями державної політики у сфері 
атестації наукових кадрів можна долати регіональні атестаційні диспропорції та повніше використовувати регіональний науковий 
потенціал. 

Нижче надано перелік вишів, що характеризуються найвищою концентрацію щодо атестаційної мережі у галузі економічних наук – 
табл. 2.  

За установами, де концентрується мережа спецрад, розподіл є також нерівномірним. З одного боку це є свідченням неоднакових 
спроможностей вишів щодо генерації інновацій та підтримки сталого темпу атестації науковців. З іншого – наявність спецради надає 
незрівняних конкурентних переваг навчальній установі на ринку освітніх послуг та стає могутнім важелем державної регіональної політики 
у навчально-науковій сфері. Первинним критерієм порівняно вищої активності вишу у цьому дослідженні за кількісною оцінкою визначено 
наявність в ньому двох і більше спецрад.  

Усього за даними наукових спостережень протягом 1997-2012 рр. порівняно вища активність атестаційного процесу виявилась у 17 
вишах, у т. ч. всередині 3 атестаційно активних вишів недержавної форми власності функціонує 6 спецрад (14,6%) – 4 докторські та 2 
кандидатські. Абсолютним лідером серед вишів у атестації наукових кадрів в економічній галузі за результатами кількісного аналізу є 
ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, який у порівняльній таблиці отримав 1 місце рейтингу. 
Об’єктивними показниками цієї установи є найвища кількість спецрад докторського рівня (6 од.) та охоплення власною мережею спецрад 9 
наукових спеціальностей у галузі економіки (або 82,0% від загальної кількості спеціальностей економічної науки та економічної безпеки).  

Нижче слідують виші, що поступаються лідеру щонайменше по 1 показнику з табл. 2. Погіршення будь-якого з облікових 
показників знижує рейтинг на одиницю. Усього за даними наукових спостережень протягом 1997-2012 рр. порівняно вища активність 
атестаційного процесу виявилась у 17 вишах, у т. ч. всередині 3 атестаційно активних вишів недержавної форми власності функціонує 6 
спецрад (14,6%) – 4 докторські та 2 кандидатські. 

Абсолютним лідером серед вишів у атестації наукових кадрів в економічній галузі за результатами кількісного аналізу є ДВНЗ 
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, який у порівняльній таблиці отримав 1 місце рейтингу. 
Об’єктивними показниками цієї установи є найвища кількість спецрад докторського рівня (6 од.) та охоплення власною мережею спецрад 9 
наукових спеціальностей у галузі економіки (або 82,0% від загальної кількості спеціальностей економічної науки та економічної безпеки). 
Нижче слідують виші, що поступаються лідеру щонайменше по 1 показнику з табл. 2. Погіршення будь-якого з облікових показників 
знижує рейтинг на одиницю. Донецькому національному університетові належить 3-є місце, наближаючи його до лідерів за кількістю 
наукових спеціальностей у спецрадах. 

Найпоширенішим типом атестаційно активного вишу виявилась установа, яка відповідає 6 місцю рейтингу (4 виші) з такими 
показниками: кількість спецрад – 2, рівень обох спецрад – докторський, кількість охоплених наукових спеціальностей – 4.  

Рейтинг поступово знижується до показника 9 місця, який відповідає найпростішому варіанту організації мережі спецрад для 
атестаційно активного вишу, а саме: кількість спецрад – не менш 2 (за припущеннями цього дослідження), одна з них – докторська, в 
кожній із спецрад обслуговується 1 наукова спеціальність. За навчальними установами концентрація спецрад також нерівномірна. Деякі 
виші мають декілька спецрад з економічних наук, що надає їм властивості проводити наукові розвідки більш інтенсивно, надаючи певні 
переваги своїм співробітникам на атестаційному шляху.  
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Таблиця 2 

Перелік національних вишів з найвищою концентрацією економічних спецрад 
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Регіон 

1 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 
ДВНЗ 

6 6 4,7 9  / 69,2 
м. Київ 

2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, ДВНЗ 3 3 2,4 8 / 61,5 м. Київ 

3 Донецький національний університет, ДВНЗ 3 3 2,4 7 / 53,8  м. Донецьк 

4 Львівський національний університет ім. І. Франка, ДВНЗ 3 2 2,4 5 / 38,5 м. Львів 

5 Тернопільський національний економічний університет, ДВНЗ 2 2 1,6 5 / 38,5 м. Тернопіль 

5 Національний університет біоресурсів і природокористування, ДВНЗ 2 2 1,6 5 / 38,5 м. Київ 

6 Київський національний торгівельно-економічний університет, ДВНЗ 2 2 1,6 4 / 30,8 м. Київ 

6 Академія фінансового управління, ДВНЗ 2 2 1,6 4 / 30,8 м. Київ 

6 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, ДВНЗ 2 2 1,6 4 / 30,8 м. Харків 

6 Класичний приватний університет, ПВНЗ 2 2 1,6 4 / 30,8 м. Запоріжжя 

7 Донецький державний університет управління, ДВНЗ 2 1 1,6 4 / 30,8 м. Донецьк 

7 Харківський національний економічний університет, ДВНЗ 2 1 1,6 4 / 30,8 м. Харків 

8 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, ДВНЗ 2 1 1,6 3 / 23,1 м. Дніпро-петровськ

8 Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 
ДВНЗ 

2 1 1,6 3 / 23,1 
м. Луганськ 

9 Академія муніципального управління, ДВНЗ 2 1 1,6 2 / 15,4 м. Київ 

9 Львівська комерційна академія, Укоопспілка 2 1 1,6 2 / 15,4 м. Львів 

9* Міжнародний університет бізнесу і права, ПВНЗ 2 1 1,6 2-4* /  м. Херсон 

 Усього 41 33 32,2  13/100  

Джерело: Результати спостереження за даними публікацій Бюлетеня ВАК України, Наукового світу та Атестаційного віснику 
станом на 01.10.2012 р. [6-32] 

Примітка: * - не вдається чітко визначити за офіційними публікаціями 
 
Висновки і пропозиції. Безперервне оновлення вимог зовнішнього та внутрішнього походження стосовно роботи 

господарського механізму змушує національну мережу атестації наукових та науково-педагогічних кадрів до відповідного реагування, 
пристосування до сучасних вимог. В галузі економічних знань адаптації потребує структуризація економічної інформації, пошук 
найефективніших засобів передачі знань, швидке створення баз даних, миттєвого використання інформаційних ресурсів, інтелектуальних 
здобутків тощо. Відповідних змін потребує не лише технологія кадрового забезпечення суспільства, а й бачення фахівця вищої кваліфікації, 
зорієнтованого на новітні технології управління господарством.  

Аналіз щільності атестаційної мережі лише за кількісними показниками свідчить про недоліки в організації та необхідності 
зменшення диспропорцій регіонального розподілу атестаційних центрів. Неоднаковими за регіонами є похідні кількісні показники – 
відсотках та співвідношення докторських до кандидатських спецрад. Кількісні показники розподілу спецрад мають давати більшу 
кореляцію із регіональними економічними показниками (ВРП тощо). Процедуру створення та функціонування спецрад слід точніше 
регламентувати. Доцільними вважається підготовка проекту відповідного закону про Національну систему атестації наукових кадрів. 
Перспективним також виглядає встановлення інституту державного програмування атестаційного процесу за кількісним співвідношенням 
кандидатів / докторів наук, галузевим напрямом науки, розподілом за кількістю атестованих науковців по регіонах та установах.   

Перспективним у подальшому виглядає удосконалення методичного забезпечення оціночних дій з атестації науковців та мережі 
спеціалізованих вчених рад. 

 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано мережу спеціалізованих вчених рад у галузі економіки з атестації наукових кадрів, що працюють у сфері освіти, 
промисловості та державної служби. Запропоновано систему кількісних показників активності мережі, що віддзеркалюють її сучасний вид 
та суспільні вимоги. Надано пропозиції щодо удосконалення атестаційного процесу. 
Ключові слова: економічна освіта, Міністерство науки і освіти,  спеціалізована вчена рада, доктор економічних наук. 
РЕЗЮМЕ 
Проанализированы сеть специализированных ученых советов в области экономики по аттестации научных кадров, работающих в сфере 
образования, промышленности и государственной службы. Предложена система количественных показателей активности сети, 
отражающие ее современный вид и общественные требования. Даны предложения по совершенствованию аттестационного процесса. 
Ключевые слова: образование, Министерство науки и образования, специализированный ученый совет, доктор экономических наук. 
SUMMARY 
Analysis of a network of specialized academic councils in economics from scientific appraisal of staff working in the field of education, industry and 
public service. A system of quantitative indicators of network activity, reflecting its modern look and societal demands. The proposals to improve the 
benchmark process. 
Keywords: Economic Education, Ministry of Science and Education, Specialized Academic Council, Doctor of Economics. 
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В умовах ринкової трансформації економіки України ефективність діяльності підприємств в першу чергу реалізується за допомогою 

ефективного менеджменту. Особливо актуальною ця проблема є в управлінні персоналом як найбільш цінним ресурсом підприємства будь-якої галузі 
форми власності. 

У зв’язку з цим важливим є формування управлінського персоналу та його діяльність в контексті ефективного розвитку підприємства. 
Теоретико-методичною основою дослідження управлінського впливу на ефективність діяльності підприємств є праці зарубіжних 

та вітчизняних науковців і фахівців: А. Кібанова, М. Максимцова, М. Мескона, Ю. Одегова, І. Петенко, З. Румянцевої, В. Суміна, А. Шегди, 
О. Даниленко, П. Капустянського, А. Колота, Н. Лук’янченко, М. Семикіної, А. Ігнатьєва, Е. Короткова, В. Мащенко, В. Пономаренка, О. 
Пушкаря.  

Проте, питання діяльності управлінського персоналу з метою впливу на підвищення ефективності підприємства в умовах 
динамічного середовища, не дістали належного наукового висвітлення й обґрунтування і потребують подальшого дослідження. 

Метою даної статті є дослідження основ управлінської діяльності з метою визначення впливу управлінського персоналу на 
ефективність діяльності підприємств. 

Керівники в здійсненні управлінської діяльності використовують різні методи цілеспрямованого впливу на підлеглих для 
досягнення поставленої цілі. Основними методами управління, якими користуються керівники, є адміністративно-розпорядчі, економічні, 
соціально-психологічні та виховні [1, с. 54]. 

Керівник використовує свої повноваження для забезпечення функціонування організації, розробляючи і реалізовуючи кадрову 
політику: комплектування штатів, підбір, навчання, розстановку і переміщення кадрів, створює умови для ефективної праці, 
скоординованих дій працівників, зайнятих управлінням і виробництвом. Для цього він повинен чітко розуміти цілі діяльності, вміти 
визначати найбільш суттєві в даному періоді задачі, оцінити передумови, ресурси і методи їх вирішення. Керівник  повинен бути 
професійно підготованим, володіти знаннями і досвідом в конкретній сфері діяльності, оскільки функціями його є грамотна постановка 
завдань, компетентний аналіз та ефективний контроль за їх виконанням. 

                                           
© Корчака О.С., 2012 
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Економічний метод управління передбачає стратегії і тактики у формуванні оплати праці, мотиваційного механізму, оптимізації 
витрат на управління персоналом. 

При використанні соціально-психологічних методів керівник застосовує прийоми і способи впливу на окремих працівників і 
трудовий колектив у цілому, використовуючи психологію людини, її специфічні риси та індивідуальні особливості. 

Виховні методи є особливо важливими, оскільки вони пов’язана з керівництвом людьми і спрямовані на розвиток трудового 
потенціалу кожної особистості і колективу в цілому. Важливо, щоб керівник умів впливати не силою наказу, а силою переконання, щоб 
його рішення відносно результатів діяльності передбачали виховні наслідки. 

Класифікація якостей, необхідних керівникові в контексті підвищення ефективності діяльності підприємства наведена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Структурна схема якостей керівника, необхідних для забезпечення ефективної діяльності підприємства 
 

До морально-етичних якостей слід віднести особисту відповідальність за доручену справу; чесність і добросовісність; уважне 
ставлення до людей; принциповість; вміння сприймати критику і бути самокритичним. Працелюбність та дисциплінованість 
характеризують ставлення до праці керівника. Важливою рисою, що має вплив на ефективність діяльності підприємства, є рівень знань, 
тобто освіта, компетентність, ерудиція. Організаційні здібності полягають в діловитості, ініціативності, вмінні працювати з підлеглими; 
вмінні чітко і ясно висловлювати думки; створювати команду. Забезпечення ефективної системи управління, на наш погляд, передбачає 
уміння своєчасно приймати рішення, забезпечити контроль за їх виконанням; уміння владнати конфліктні ситуації. Особистісні 
характеристики керівника впливають на ефективність його діяльності, особливо врівноваженість, наполегливість, комунікабельність, 
порядність, скромність. Іншими необхідними для управлінського впливу якостями керівника є здоров’я, стаж роботи, імідж. 

Важливою складовою управлінської діяльності керівника в контексті підвищення ефективності діяльності підприємства є 
формування психологічної сумісності працівників. Як визначають українські вчені [2, c. 66-67], міжособистісна сумісність – це взаємне 
прийняття партнерів по спілкуванню та спільній діяльності, яке базується на подібності чи взаємній доповнюваності соціально-
психологічних характеристик: мотивів, інтересів, установок, характерів, темпераментів тощо. Критерієм цієї сумісності є суб’єктивна 
задоволеність партнерів процесом та результатами взаємодії, взаємними симпатіями, взаєморозумінням, взаємоповагою. 

З метою ефективної діяльності підприємства необхідно виділити наступні види сумісності: 
1) групова сумісність – показник згуртованості колективу, який виявляється в узгодженні дії у спільній діяльності як результат 

сформованих позитивних взаємин між членами колективу; 
2) спрацьованість – злагодженість у розв’язанні спільних завдань, результат взаємодії конкретних людей у конкретній діяльності, 

коли досягається максимально можлива успішність при мінімальних психологічних витратах. 
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливою складовою економічних методів управління є мотивація та оплата праці, 

які створюють мотиви до ефективної праці працівників. 
Вчений Колот А. М. [3] вважає, що для повного розуміння заробітної плати як категорії ринкової економіки необхідно враховувати 

такі принципові положення: 
по-перше, заробітна плата формується на стику відносин сфери виробництва і відносин обміну робочої сили; 
по-друге, заробітна плата повинна забезпечувати об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили й ефективного 

функціонування виробництва обсяг життєвих благ, що працівник може одержати в обмін на свою працю; 
по-третє, заробітна плата є одночасно макроекономічною і мікроекономічною категорією; 
по-четверте, заробітна плата – це важлива складова виробництва, оскільки її рівень пов'язаний як із потребами працівника, так і з 

процесом виробництва, його результатами, через які формуються джерела засобів на відтворення робочої сили.  
Для найманого працівника заробітна плата – це його трудовий дохід, який він одержує в результаті реалізації здібностей до праці і 

який повинен забезпечувати об'єктивно необхідне відтворення робочої сили.  
Для підприємства заробітна плата – це елемент витрат на виробництво, що входить до складу собівартості продукції (послуг) і, 

одночасно, є головним чинником, що забезпечує матеріальну зацікавленість працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. 
Отже, заробітна плата є складним економічним поняттям, що відображає достатньо широке коло проблем сучасного суспільства і 

потребуючих великих зусиль та спеціальних знань для ефективної організації її як у масштабах суспільства, так і в масштабах 
підприємства.  Розмір заробітної плати разом з оцінкою матеріального становища працівників в основному визначає стан економіки, 
ступінь її розвитку й місце на світовому ринку товарів. У цьому виявляється двоїстість заробітної плати як соціальної й економічної 
категорій. 

З одного боку, вона відображає розміри індивідуальної заробітної плати, що характеризує, наскільки вона забезпечує людині 
певний рівень життя, з іншого боку – показує витрати на відтворення робочої сили. 

Проведені кафедрою управління персоналом і економіки праці ПУЕТ дослідження на підприємствах різних галузей споживчої 
кооперації України показують залежність між визначеними рангами за середньомісячною заробітною платою та фінансовими результатами 
підприємств (табл. 1). 

 
 

Якості керівника 

морально-етичні дисципліна і ставлення 
до праці 

рівень знань 

організаційні 
здібності 

риси характеру 

інші якості (здоров’я, 
стаж роботи, імідж) 

забезпечення ефективної 
системи управління 
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Таблиця 1 
Взаємозв’язок між рівнем середньомісячної заробітної плати працівників та фінансовими результатами підприємств споживчої кооперації 

України 
Облспоживспілка Ранг за середньомісячною заробітною 

платою 
Ранг за фінансовим результатом  

(прибуток-збиток) 
Кримспоживспілка 1 5 
Вінницька 9 13 
Волинська 18 16 
Дніпропетровська 20 2 
Житомирська 6 7 
Закарпатська 16 10 
Івано-Франківська 19 19 
Кіровоградська 22 22 
Луганська 3 15 
Львівська 21 11 
Миколаївська 12 17 
Одеська 10 12 
Полтавська 15 18 
Рівненська 13 1 
Сумська 5 4 
Тернопільська 4 3 
Херсонська 7 9 
Хмельницька 14 20 
Черкаська 2 8 
Чернівецька 11 21 
Чернігівська 8 14 

 
Як свідчить світова практика суттєвим впливом управлінських кадрів на ефективність діяльності підприємства є навчання 

персоналу та підвищення його кваліфікації, що сприяє розвитку професійних знань, умінь і навичок працівників. Нами визначені найбільш 
ефективні з нашої точки зору методи системи професійного розвитку працівників (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Методи і форми системи професійного розвитку працівників 

Метод Сутність методу Форми 
Навчання на робочому місці використання навчальних методик, 

інструкцій на конкретному робочому місці 
копіювання, наставництво 
(коучінг), інструктаж, делегування 

Метод ускладнюючих завдань спеціальна програма дій, побудована за 
ступенем їх важливості, розширення обсягу 
завдань і підвищення їх складності 

інструктаж, делегування 

Ротація  послідовне переведення працівника на нову 
роботу чи посаду з метою отримання 
додаткової професійної кваліфікації і 
розширення досвіду 

імітація 

Навчання поза робочим місцем використання активних методів навчання з 
метою формування та підвищення рівня 
професійних знань 

ділові ігри, навчальні ситуації, 
моделювання, тренінги, рольові 
ігри 

 
Таким чином, визначений комплекс функцій управлінського персоналу формує його вплив на ефективність діяльності підприємств 

в умовах ринкової трансформації економіки України та сприяє ефективному розвитку як працівника, так і колективу підприємства в 
цілому. 
 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена визначенню впливу управлінського персоналу на ефективність діяльності підприємств. Визначено основні методи 
управління, якості керівника, що необхідні для забезпечення ефективної діяльності підприємств. Досліджено взаємозв’язок мотиваційних 
механізмів та фінансових результатів діяльності підприємств. 
Ключові слова: управлінський персонал, методи управління, якості керівника, мотиваційний механізм. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена определению влияния управленческого персонала на эффективность деятельности предприятий. Определены основные 
методы управления и качества руководителя, которые необходимы для обеспечения эффективной деятельности предприятий. Исследована 
взаимосвязь мотивационных механизмов и финансовых результатов деятельности предприятий. 
Ключевые слова: управленческий персонал, методы управления, качества руководителя, мотивационный механизм. 
SUMMARY 
Article is devoted to determining the impact of management on efficiency. The main methods of management, leadership qualities necessary to 
ensure the efficient functioning of enterprises. The interrelation of incentive mechanisms and financial performance of companies. 
Key words: management, management techniques, leadership qualities, motivational mechanism. 
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В економіці України значення вищої освіти як найважливішого чинника формування не тільки конкурентоспроможної економіки, а 

й нової якості суспільства у цілому постійно зростає. Тому проблема підтримки розвитку освіти і науки є глибоко соціальною і належить до 
пріоритетних завдань суспільного розвитку, що безпосередньо пов’язано з системою національних інтересів, підвищенням якості життя та 
національної безпеки. При цьому вища освіта не повинна бути дзеркалом суспільних та економічних негараздів, а швидше інструментом їх 
усунення, вікном у майбутнє. 

Більшість дослідників проблем сучасної вищої освіти значною мірою аналізують її економічні та соціальні засади. Різні їх аспекти 
висвітлені у роботах таких відомих українських вчених, як О. А. Грішнова, В. М. Данюк, О. Дороніна, А. М. Колот, Е. М. Лібанова, Н. Д. 
Лук'янченко, О. Ф. Новікова, І. Л. Петрова, М. В. Семикіна, Л. В. Шаульська  та інших. 

Незважаючи на високий науковий професіоналізм вищезазначених авторів ще існує досить широке поле для дослідження 
підготовки фахівців в умовах ринкової трансформації національної економіки. Тому метою даної статті є визначення інноваційно-
інтелектуальних чинників розвитку освіти в сучасних умовах. 

Необхідно відзначити, що в умовах формування конкурентного середовища активізація інноваційних процесів у суспільному 
розвитку обумовила підвищення ролі освіти та професійної підготовки у розвитку людських ресурсів. Зростання рівня вимог до якості 
робочої сили по мірі розвитку сучасних технологій потребує постійного вдосконалення знань та умінь індивіда протягом трудового життя з 
метою забезпечення його продуктивної зайнятості, професійної мобільності та конкурентоспроможності. Насамперед, реалізація 
поставлених завдань передбачає необхідність включення індивіда до системи безперервної освіти. Підвищення якості освітніх послуг, 
спрямованих на забезпечення умов для формування системи безперервної освіти "life-long education" з метою удосконалення професійно-
кваліфікаційної структури робочої сили, виступає одним із дієвих напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності національної 
робочої сили. В умовах посилення вагомості інноваційних чинників підвищення конкурентоспроможності національних економік саме 
розвиток системи освіти, якість освітніх послуг виступають необхідною передумовою забезпечення сталості та динамічності інноваційних 
змін в економіці, переходу до інноваційно-інформаційної моделі суспільного розвитку. Про це наочно свідчать дані рейтингу 
конкурентоспроможності країн (у контексті розвитку освіти), розрахованого за методикою Всесвітнього економічного форуму (табл.1). 

Вищенаведені дані свідчать про високий рівень розвитку систем початкової та вищої освіти, підвищення кваліфікації у країнах-
лідерах рейтингу загальної конкурентоспроможності (Фінляндії, США, Швеції). Зокрема, освітні системи Фінляндії, яка вже два роки 
поспіль займає найвищі щаблі у рейтингу загальної конкурентоспроможності, характеризуються достатньо високим рівнем розвиненості (за 
винятком 10 позиції у рейтингу розвитку системи охорони здоров’я та початкової освіти). Однак, загалом спостерігається значна 
залежність між рівнем загальної конкурентоспроможності та розвитком системи освіти як фундаментом забезпечення стійких 
конкурентних позицій країни у міжнародному поділі праці. 

Таблиця 1 
Складові побудови індексу росту конкурентоспроможності  (у контексті розвитку освіти) 

Джерело: The Global Competitiveness Report. – G., 2005. – Pр. 8-11. 
Стандарти освіти в Україні традиційно залишаються високими, що проявляється, насамперед, у більш високому рівні охоплення 

населення освітою, загальної письменності дорослого населення країни, збереженні високої частки людей з вищою освітою. Співставлення 
індексу та рейтингу індексу освіти з індексом та рейтингом індексу регіонального людського розвитку представлено у таблиці 2. 

                                           
© Костишина Т.А., 2012 

Індекс росту 
конкуренто-спро-

можності 

Розвиток 
макроекономіки 

Розвиток системи 
охорони здоров’я та 
початкової освіти  

Розвиток вищої освіти та 
підвищення кваліфікації 

 
Країни 

 
 

Рейтинг 

Оцінка 
Рей-тинг Оцінка Рей- 

тинг 
Оцінка Рей-тинг Оцінка 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
Фінляндія 1 5,94 10 5,46 10 6,95 1 6,13 
США 2 5,81 62 4,39 47 6,77 2 6,04 
Швеція 3 5,65 17 5,28 2 6,98 7 5,69 
Данія 4 5,65 16 5,29 23 6,91 3 5,82 
Тайвань 5 5,58 23 5,13 32 6,85 6 5,69 
Сінгапур 6 5,48 9 5,48 69 6,6 8 5,68 
Японія 12 5,18 93 3,93 1 6,98 16 5,46 
Великобританія 13 5,11 42 4,72 15 6,94 12 5,63 
Німеччина 15 5,10 54 4,49 24 6,91 15 5,48 
Естонія 20 4,95 18 5,24 40 6,81 23 5,18 
Малайзія 24 4,9 31 4,93 88 6,29 36 4,63 
Франція 30 4,78 61 4,40 6 6,96 5 5,75 
Чехія 38 4,42 49 4,59 27 6,9 27 4,96 
Угорщина 39 4,38 105 3,64 33 6,85 30 4,79 
Латвія 44 4,29 32 4,91 86 6,35 29 4,87 
Польща 51 4,0 83 4,14 38 6,83 28 4,92 
Казахстан 61 3,77 26 5,1 83 6,37 52 4,17 
Російська Федерація 75 3,53 36 4,81 60 6,65 34 4,69 
Молдова 82 3,37 80 4,21 102 5,65 82 3,55 
Україна 84 3,30 65 4,36 90 6,16 41 4,46 
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Таблиця 2 

Індекси та рейтинги індексів освіти й регіонального людського розвитку [1, с. 23] 
Рівень освіти Рівень регіонального людського розвитку  

Індекс Рейтинг Індекс Рейтинг 
А 1 2 3 4 

Автономна Республіка Крим 0,374 17 0,495 9 
Вінницька 0,339 21 0,441 24 
Волинська 0,352 19 0,484 17 
Дніпропетровська 0,456 12 0,484 15 
Донецька 0,285 26 0,397 27 
Житомирська 0,462 10 0,460 22 
Закарпатська 0,330 23 0,507 7 
Запорізька 0,464 9 0,489 11 
Івано-Франківська 0,332 22 0,484 16 
 Київська 0,492 5 0,489 13 
Кіровоградська 0,402 15 0,437 25 
Луганська 0,216 27 0,412 26 
Львівська 0,371 18 0,521 5 
Миколаївська 0,394 16 0,485 14 
Одеська 0,466 7 0,469 20 
Полтавська 0,488 6 0,528 4 
Рівненська 0,414 14 0,516 6 
Сумська 0,291 25 0,471 18 
Тернопільська 0,315 24 0,469 19 
Харківська 0,531 3 0,556 3 
Херсонська 0,449 13 0,468 21 
Хмельницька 0,519 4 0,496 8 
Черкаська 0,461 11 0,493 10 
Чернівецька 0,347 20 0,489 12 
Чернігівська 0,466 8 0,450 23 
м. Київ 0,825 1 0,695 1 
м. Севастополь 0,618 2 0,579 2 

 
Враховуючи те, що індекс регіонального розвитку визначається на базі визначення 9 індексів: демографічного розвитку, розвитку 

ринку праці, матеріального добробуту, умов проживання населення, рівня освіти, стану та охорони здоров’я, соціального середовища, 
екологічної ситуації, фінансування людського розвитку, можна зробити висновок, що рівень освіти є одним з найбільш впливових чинників 
формування регіонального людського розвитку. Так, рейтинг індексу рівня освіти м. Києва – 1 відповідає першому рейтингу індексу 
регіонального людського розвитку; м. Севастополь займає 2 рейтинг як за індексом рівня освіти, так і за індексом регіонального людського 
розвитку. 

Деякі люди розглядають освіту як споживче благо, їм подобається відвідування лекцій і спосіб життя студентів. Одні 
задовольняють свою допитливість, одержують задоволення від самого процесу навчання, інші – прагнуть до освіти через довгострокові 
вигоди. Вигоди від освіти можна одержувати тривалий час, практично все життя. 

Вигоди в майбутньому мають меншу цінність у порівнянні з такими вигодами, що отримані сьогодні. По-перше, якщо витрачати 
доходи на споживання, то бажано це зробити раніше. По-друге, якщо додаткові доходи використовувати як інвестиції у фізичний капітал з 
метою отримання прибутків у майбутньому, то і це краще зробити раніше, ніж пізніше. Майбутні переваги необхідно дисконтувати, 
приводячи до одного моменту часу. Поточна вартість потоку майбутніх щорічних витрат протягом N періодів може бути розрахована за 
формулою: 
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де V0 – поточна вартість; 
 r – процентна ставка (ставка дисконтування); 
 Bn – прибуток, що одержується в період n; 
 Чим менше r, тим більше вага майбутньої користі. 

При вступі у вищі навчальні заклади абітурієнт має право вибору з трьох альтернативних потоків заробітків: перший потік 
починається відразу після закінчення загальноосвітньої школи, другий – після одержання середньої спеціальної освіти (випускники вищих 
навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації) – є негативним три роки через витрати на навчання, третій (випускники вищих навчальних 
закладів IV рівня акредитації) -  перші п’ять років є негативним (через витрати на навчання), але потім стає позитивним і швидко зростає, 
перевищуючи заробітки випускників шкіл та закладів середньої спеціальної освіти (рис. 1). 

Додаткові доходи від вищої освіти для багатьох людей є стимулом для інвестицій в освіту. Сумарні додаткові доходи, пов’язані із 
здобутою освітою, повинні набагато перевищувати інвестиції в освіту. Оскільки дисконтування майбутніх доходів зменшує їх величину 
при приведенні до справжнього моменту часу. Інвестиції в освіту вигідні, якщо поточна вартість потоку майбутніх додаткових доходів 
перевищує інвестиції в освіту:  
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де С – загальні витрати на вищу освіту; 
 Вn – щорічна різниця в заробітках вищих навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл. 

Необхідно зазначити, що на початкових етапах трансформаційних змін пріоритетного значення набувала матеріальна мотивація, 
при якій робота розглядалася, у першу чергу, як джерело отримання засобів до існування, тобто як об’єктивна економічна необхідність. 
При цьому соціально-статусна мотивація, згідно з якою робота сприймається випускниками як засіб забезпечення всебічного розвитку 
особистості та досягнення, в перспективі, пріоритетних позицій у соціальній структурі суспільства; установка на професійно-особистісну 
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самореалізацію, яка передбачає домінування у структурі мотивації прагнення розвинути власні здібності в аспекті своєї майбутньої 
діяльності; комунікативна мотивація, при якій пріоритетною виступає можливість активно спілкуватися з іншими членами трудового 
колективу, заслуговуючи їх повагу, поступово відступали на другий план. 

 
Рис. 1. Альтернативні потоки доходів випускників шкіл і вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації 

 
Разом з тим, в останній час відбувається поступова трансформація мотиваційних чинників у напряму підвищення ролі соціально-

статусної та професійно-особистісної мотивації, поряд з матеріальною. На підтвердження вищенаведеної гіпотези щодо посилення ролі 
статусної та професійної самореалізації молоді у системі чинників підвищення рівня її конкурентоспроможності на ринку праці у вересні-
листопаді 2011 року нами було проведено опитування магістрів і спеціалістів чотирьох спеціальностей Полтавського університету 
економіки і торгівлі: "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Управління 
персоналом і економіка праці". 

Анкетне опитування було проведено автором на основі спеціально розробленої анкети, обґрунтованої репрезентативністю вибірки. 
При побудові більшості індикаторів інструментарію (анкети) були використані номінальні шкали з сумісними альтернативами, що 
дозволяло респондентам обирати декілька можливих варіантів. Це передбачає перевищення у ряді випадків результатів відсоткового 
розподілу 100% (N>100%).  

У процесі опитування, яким було охоплено 740 респондентів, було виявлено, що досвід практичної роботи має половина, тобто 370 
осіб, але особливим є те, що досвід роботи не пов’язаний з обраною майбутньою спеціальністю. Позитивним, на нашу думку, є свідомість у 
виборі професії, що підтверджується 82,4 % респондентів, які виявили намір у майбутньому працювати за обраною для навчання 
спеціальністю. 

Одержані дані дають можливість оцінити перспективи працевлаштування студентів після закінчення вищого навчального закладу, 
суб’єктивний рівень конкурентоспроможності випускників після закінчення курсу навчання, коло суб’єктів, від яких залежить 
конкурентоспроможність працівників на ринку праці та результативність їхнього працевлаштування. Включення до анкетування питань 
стосовно визначення пріоритетних підходів студентів при виборі ними майбутньої спеціальності, забезпечення селективності ціннісних 
оцінок випускниками рівня власної конкурентоспроможності, їх особистої ідентифікації на ринку праці, виділення основних параметрів 
високої конкурентоспроможності професій на сучасному ринку праці дозволило опосередковано оцінити ціннісні орієнтації молоді, 
пов’язані із отриманням освіти. 

Суттєве значення для визначення основних тенденцій життєвого самовизначення молоді має аналіз чинників, які були 
визначальними при виборі майбутньої професії: бажання отримати освіту саме за цією спеціальністю та можливість отримання високих 
доходів після закінчення навчального закладу за цією спеціальністю.  

Відповіді респондентів дають підстави стверджувати, що студентська молодь володіє інформацією про конкурентоспроможність 
професії та робочої сили обраної спеціальності та можливість працевлаштування за обраною спеціальністю на ринку праці, що свідчить про 
свідомий вибір майбутньої професії і базується на системі ціннісних орієнтацій індивіда та формується під впливом соціального оточення. 

Стосовно уявлень щодо основних вимог, яким повинна відповідати майбутня робота, відповіді респондентів розподілилися 
наступним чином (табл. 3). 

Таблиця 3 
Основні вимоги до майбутньої роботи 

 
Всього, осіб 

у % до кількості 
респондентів 

Рейтинг 
відповіді 

Отримання високого заробітку 530 71,6 1 
Престижність 220 29,8 3 
Досягнення певного соціального статусу 180 24,3 4 
Забезпечення можливостей для успішного кар’єрного росту 390 52,7 2 
Можливість використання сучасних форм організації праці, новітніх 
технологій 30 4,1 7 
Можливість працевлаштування на підприємствах як державної, так і приватної 
форми власності 130 17,6 5 
Можливість постійного підвищення рівня кваліфікації (курси, тренінги, 
перепідготовка)  90 12,2 6 
Інше  10 1,4 8 

 
За підсумками опитування 71,6 % респондентів виділили головною вимогою до майбутньої роботи отримання високого заробітку, 

52,7 % - забезпечення можливостей для кар’єрного росту. На нашу думку, негативним є недооцінка респондентами сучасних форм 
організації праці, новітніх технологій (4,1 %), можливості постійної участі у курсах, тренінгах, підвищенні кваліфікації (12,2 %), тобто 
основних чинників професійного зростання в умовах інноваційного розвитку. 

В умовах ринкових перетворень актуальним і важливим є процес працевлаштування для ефективної самореалізації особистості. 
Структурні показники допомоги  при працевлаштуванні, визначені студентами, свідчать, що, з огляду на сучасні реалії, основний акцент 
робиться на власні сили (77,0 %), що свідчить про посилення ринкової орієнтованості молоді, її активної направленості на самостійний 
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пошук роботи, і характеризує упевненість у власній конкурентоспроможності, конкурентоспроможності вузу за рівнем знань (табл. 4).  
Таблиця 4 

Структурні показники допомоги при працевлаштуванні 
 

Всього, осіб 
у % до кількості 
респондентів 

Рейтинг 
відповіді 

Навчальний заклад 50 6,8 5 
Допомога рідних та друзів 320 43,2 2 
Державна служба зайнятості 80 10,8 3 
Приватні агенції працевлаштування 60 8,1 4 
Власні сили 570 77,0 1 
Інше 10 1,4 6 

Достатньо вагомою (43,2 %) залишається частка тих, хто вважає найбільш дієвою при майбутньому працевлаштуванні підтримку 
рідних і друзів. 

Необхідно відмітити недовіру з питань працевлаштування до державної служби зайнятості, приватних агенцій з працевлаштування 
та навчального закладу, що характеризує відхід від позицій патерналізму, сподівання на обов'язкову допомогу держави при 
працевлаштуванні. 

Найбільш результативними напрямами сприяння випускникам у майбутньому працевлаштуванні студенти визначили ті, які 
пов’язані з фінансуванням навчання підприємствами і організаціями споживчої кооперації України (табл. 5). 

Таблиця 5 
Напрями сприяння випускникам ПУЕТ при працевлаштуванні 

 
Всього, осіб 

у % до кількості 
респондентів 

Рейтинг 
відповіді 

Організація (на базі ВНЗ) агентств працевлаштування випускників 190 18,2 3 
Координація роботи зі службою зайнятості та приватними агентствами 
по працевлаштуванню 220 21,2 2 
Укладення договорів з підприємствами та організаціями на 
фінансування навчання та майбутнє працевлаштування студентів 630 60,6 1 
 

За підсумками опитування визначальними у системі основних параметрів високої конкурентоспроможності професій на ринку 
праці переважна більшість респондентів вважає матеріальні чинники (45,9 %), затребуваність спеціалістів на національному ринку праці 
(28,4 %) (табл. 6). 

Таблиця 6 
Основні параметри конкурентоспроможності професій на сучасному ринку праці 

 
Всього, осіб 

у % до кількості 
респондентів 

Рейтинг 
відповіді 

Високий рівень оплати 340 45,9 1 
Затребуваність спеціалістів на національному ринку праці 210 28,4 3 
Можливість працевлаштування за кордоном за отриманою спеціальністю  240 32,4 2 
Можливість обслуговування високотехнологічного устаткування, 
достатньо високий рівень оволодіння сучасними інформаційними 
технологіями 100 13,5 5 
Висока адаптованість до сприйняття технологічних нововведень та   
систематичного оновлення отриманих знань 180 24,3 4 

 
32,4 % респондентів параметром високої конкурентоспроможності професій на ринку праці України  вважають  можливість  

працевлаштування за кордоном за  
отриманою спеціальністю, тобто міжнародну конкурентоспроможність професій. 

Разом з тим, лише 13,5 % від загального числа опитаних вважає можливість обслуговування  високотехнологічного устаткування, 
достатньо високий рівень оволодіння сучасними інформаційними технологіями параметром високої конкурентоспроможності професій на 
ринку праці. 

Однією з умов ринкової конкурентоспроможності результатів діяльності вищої школи є забезпечення її якості, яка відповідає 
загальновизнаним вимогам. 

Основним принципом сучасної концепції менеджменту якості вважають такий: якість визначає споживач, а не виробник. 
На питання "Чи забезпечує Полтавський університет економіки і торгівлі рівень підготовки, що дозволить вам в майбутньому бути 

конкурентоспроможними на ринку праці" 33,8 % визначили, що скоріше забезпечують, ніж ні; 16,2 % - важко відповісти; 12,2 % вважають, 
що повністю забезпечують. Поряд з цим, 22,9 % дійшли висновку, що рівень підготовки у навчальному закладі не забезпечує високу 
конкурентоспроможність на ринку праці. 

Таким чином, спостерігається значна залежність між рівнем загальної конкурентоспроможності та розвитком системи освіти як 
фундаментом забезпечення стійких конкурентних позицій країни у міжнародному поділі праці. Натомість, входження країн, які не мають у 
своєму розпорядженні такого вагомого ресурсу зростання конкурентоспроможності національної економіки як можливість отримання 
якісних освітніх послуг, до складу лідерів інноваційного розвитку, достатньо ускладнено. 

Результати соціологічного опитування дають можливість зробити висновок, що молодь розглядає освіту як можливість 
глобальної, індивідуальної і соціальної мобільності, яка реалізуватиметься через професійну діяльність. Вагомими чинниками життєвого 
самовизначення, самореалізації особистості є матеріальні стимули, стрижнем яких для більшості є оплата праці. В сучасних умовах вона 
повинна залежати від особистих результатів праці, і рівнем, і механізмом формування створювати мотиваційний механізм до ефективної 
праці. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті визначено інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку освіти в умовах трансформації національної економіки. Проведений 
моніторинг з метою визначення особливостей сучасного менталітету молоді та формування фахівця ринкового типу. 
Ключові слова: рівні освіти, індекси освіти, інвестиції в освіту, конкурентоспроможність фахівців. 
РЕЗЮМЕ 
В статье определены инновационно-интеллектуальные факторы развития образования в условиях трансформации национальной 
экономики. Проведен моніторинг с целью определения особенностей современного менталитета молодежи та формирования специалиста 
рыночного типа. 
Ключевые слова: уровни образования, индексы образования, инвестиции в образование, конкурентоспособность специалистов. 
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SUMMARY 
In the article certainly innovative intellectual factors of development of education in the conditions of transformation of national economy. The 
conducted monitoring for determination of features mentality of young people and forming of specialist of market type.  
Keywords: even educations, indexes of education, investment, in education, competitiveness of specialists. 
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Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин питання дослідження організаційної культури привертають, все більшу  

увагу науковців. Організаційна культура дозволяє підприємствам виживати в умовах конкуренції і зайняти певну ринкову нішу. Це 
пов’язано: по-перше, зі зростанням зовнішньоекономічної діяльності підприємств: по-друге, з тим фактом, що методи і прийоми 
управління, які раніше забезпечували ефективність підприємствам, значною мірою втратили свою привабливість: по-третє, зі зміною 
пріоритету цінностей, ідеалів та норм поведінки, які з розвитком ринкових відносин обумовлюють зміну організаційної культури.   Разом з 
тим, як у теоретичних, так і в практичних підходах щодо сутності організаційної культури можна виявити певні обмеження. Практиками 
проблеми формування культури  часто зводяться до впровадження іміджових та розважальних програм, тоді як потенціал організаційної 
культури може бути розкритий лише за умови її значення в зростанні ефективності діяльності господарюючих суб’єктів.   

Аналіз останніх досліджень і публікації. В той час як за кордоном в теорії та практиці корпоративного управління вже є 
розуміння, що в культурі криється велика конкурентна сила, в Україні усвідомлення  ролі, яку грає організаційна культура, як основа 
ефективної діяльності організації, приходить тільки в останні роки. Питання організаційної культури досліджують учені, як дальнього так 
й ближнього зарубіжжя: О. Адамс, Г.Деслер,Т. Дейл, П. Друкер, М. Карлоф,  К.Камерон, Р. Куин,  Р. Льюис,  А. Пригожин, Т. 
Соломанідіна, Е. Тихомирова, В. Томилов, Е. Шейна та інші. Проблемам організаційної культури присвячені праці вітчизняних вчених: Д. 
Богині, А. Воронкової,  О. Грішнової, В. Данюка, Ю. Іванова, А. Колота,  Є. Кузьміна,  Е. Лібанової, І. Мажури, Г. Назарової, М. 
Семикіної, Г. Хаєта,  І. Швець, А. Шегди  та інших, але до нашого часу проблема є відкритою для розробок.  

Визначення феномену організаційної культури стикається з певними проблемами, перш за все методологічного характеру. Теорія 
організаційної культури перебуває на етапі формування та, як зазначає Г. Хаєт, «ще не стала стабільним усталеним зведенням знань» [1, с. 
7]. Ще не окреслено потенціал даної категорії, не досліджено засоби впливу на механізм формування та розвитку організаційної культури і 
особливо її значення як складової ефективності  підприємства.  

Аналіз наукових робіт з питань культури, що різні автори ототожнюють і використовують їх для позначення того самого поняття. 
В основній масі досліджень, присвячених культурі можна зустріти такі терміни, як «корпоративна культура»,   «культура підприємства», 
«організаційна культура». Однак на цьому перелік точок зору не закінчується, що дозволяє стверджувати про відсутність єдності щодо 
того, як саме варто називати всю сутність стосунків, що належать до категорії культури на підприємстві. У різних джерелах 
досліджуються такі поняття, як: організаційна культура, корпоративна культура, культура фірми, культура підприємництва, культура 
організації, культура праці, культура виробництва, культура персоналу [1, 2, 3, 4, 5,  11], однак, найбільше поширення одержали терміни   
«корпоративна культура» та «організаційна культура».  

У широкому розумінні організаційна культура – це система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також 
ділових принципів, норм поведінки, традицій ритуалів і т.д., які склалися в організації або її підрозділах за час діяльності та які 
приймаються більшістю працівників (для досягнення особистих цілей та довгострокових цілей організації). Таке тлумачення 
організаційної культури відображає її стратегічне спрямування,  оскільки у визначені, Е. Швейна «Культура – па терн  (шаблон, схема, 
модель, рамки) колективних базових явлень, які знаходяться групою при розв’язанні проблем  адаптації до зовнішнього середовища і 
внутрішньої інтеграції…» [2, с. 31].  Ширший підхід розкриває В. Томілою, який погоджується з Е. Штейном, виділяє цільову 
спрямованість організаційної культури, тобто фактично визнає, що її розвиток має певні цілі. При цьому їх сукупність він підрозділяє на 
дві складові: зовнішню адаптацію і внутрішню інтеграцію. В. Томілов у такий спосіб розкриває організаційну культуру як фактор  
управлінського впливу на керовану підсистему, здатну впливати на ефективність діяльності підприємства [3, с. 37-38].          О. Тихомирова 
відмічає, що передусім «необхідно визначити загальні напрямки розвитку культури, які будуть проводитися зміни, які цілі переслідує 
організація коли  формує та розвиває свою культуру» [4, с. 104]. О. Грішнова та Я. Ольшанська підкреслюють, що «Що не лише цінності 
суттєво впливають на функціонування корпоративної системи, але й корпоративна система впливає на цінності працівника. В даному 
аспекті розвиток і саморозвиток має стати цінністю переважної більшості працівників компанії» [5, с. 228].    

Необхідно зазначити, що досі в багатьох організаціях питаннями організаційної культури на професіональному рівні ніхто не 
займається. Для того, щоб система цінностей позитивно впливала на результати діяльності підприємства (його ефективність), необхідно, 
щоб система цінностей була інтегрована у стратегію розвитку підприємства. Тоді спрацьовує ефект синергії і підприємству вдається 
втілення стратегії і досягнення поставлених цілей.  Цінності як фундамент культури та кадрової політики підприємства являються вагомим 
мотиваційним фактором для працівників на шляху досягнення як особистих цілей, так і стратегічних цілей підприємства. Зрозуміло, що 
цінності можна розділити на ті, що мають позитивний вплив на функціонування корпоративної системи, та на ті, що впливають негативно. 
Цінності позитивного впливу – це ті, що підтримують вигідну поведінку працівників і допомагають втілити стратегічні цілі підприємства. 
Наприклад, якщо цінністю підприємства є клієнт то працівники, які ставляться до клієнта як до людини, яка реально платить їм зарплату і 
від якої залежить їхнє майбутнє, демонструють реальну цінність покупця для підприємства. Це обумовлює лояльність клієнта і забезпечує 
кожному працівнику розвиток та успішне майбутнє, оскільки зростає ефективність та конкурентоспроможність підприємства [6, с.14]. 

Мета статті. Метою даного дослідження є розкриття сутності організаційної культури в координатах забезпечення ефективності 
діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як було зазначено, носіями культури підприємства є його працівники тому, метою 
організаційної культури є управління поведінкою працівників на основі утворення єдиної системи цінностей, норм і правил, яка узгоджує 
пріоритети працівників та підприємства, а отже сприяє досягненню їх цілей та підвищенню ефективності діяльності підприємства.  

Науковці, що опікуються проблемою  культури, в основному поділяють думку щодо трирівневості її структури та виділяють три 
взаємозалежних рівні – суспільства, підприємства, особистості [3, 4, 5, 8, 11].  Вперше Е. Шейн запропонував вивчати корпоративну 
культуру за наступними рівнями [2, с. 31]: 
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 «поверхневий» (символічний) рівень, який охоплює зовнішні прояви (до якого належать видимі і відчутні елементи культури: 
фірмові і товарні знаки, фірмовий одяг, інтер'єр приміщень, архітектура будівель); 

 смисловий рівень (підповерхневий) формальні норми (формує цінності і вірування, роз'яснює мету її існування). Це кодекс 
корпоративної поведінки, філософія підприємства; 

 глибинний рівень неформальні норми – на якому цінності сприймаються автоматично на підсвідомості і вважаються 
істинними, незамінними, такими, що не потребують узаконення).  

У відповідності з тим, які з рівнів розглядаються, існує поділ організаційної культури на суб’єктивну та об’єктивну. 
Суб’єктивна організаційна культура включає цінності, що поділяються всіма працівниками: етичні норми, переконання, сприйняття 

організаційного оточення.  Це елементи її духовної частини, а саме: міфі, організаційні обряди, ритуали й табу, мова спілкування, гасла, 
історії про організацію та її лідерів. Об’єктивну організаційну культуру зазвичай пов’язують із  оточенням: кольори, корпоративний 
дрескот, дизайн, стенди, буклети й т.п. Все це відображає цінності, яких дотримується організація. 

Слід зазначити, що обидва аспекти організаційної культури важливі, проте суб’єктивна сторона створює більше можливостей для 
увиразнення як загальних рис, так і відмінностей між робітникими та організаціями, на наш погляд це прояв духовної сторони бізнесу, яку 
практично неможливо повторити (копіювати). 

В основі успіхів і невдач підприємства лежать причини, які прямо або побічно стосуються її організаційної культури. Саме 
завдяки ефективно діючій організаційній культурі підприємства зможуть перебудовувати свою як  внутрішню так і зовнішню політику, що 
допоможе їм ефективно реагувати на будь-які прояви ринкового середовища, бути лідером на ринку, мати високу ефективність та 
конкурентоспроможність [7, с. 124]. Встановлено, що на однаково технічно оснащених підприємствах з ідентичними економічними 
умовами виробничі потужності можуть коливатися в пропорції 1: 3, тобто продуктивність праці, а отже  ефективність діяльності може 
бути збільшена втричі винятково за рахунок кращої організованості колективу й використання цього соціально-психологічних резервів [8, 
c. 3].  

В роботі «Зародження та розвиток мотивації в японських фірмах І. Нанака й Х Такеучі довели, що різниця в результатах діяльності 
підприємств є наслідком асиметрії між їхніми знаннями. В понятті «знання» ними виділена найважливіша  складова  –  неформалізоване 
знання, яке існує на рівні індивіду й майже не формалізується, що утруднює як його передачу, так і копіювання  [9, c. 17]. І.О. Кузнецова в 
монографії «Моніторинг як складова процесу управління підприємством хлібопродуктів: теорія та методологія» стверджує, що в 
«знаходженні унікальних конкурентних переваг  невід’ємною складовою ключовою здібності організації повинна бути компетенція 
персоналу як носія неформального знання» [10, c. 33]. Отже, здібності організації реалізуються через дві складові, що є носіями 
формалізованого та неформалізованого знання, а саме:  технологію виконання процесів та компетенції персоналу. Технологія є носієм 
формалізованих знань про можливість найбільш ефективно виконувати процеси (у тому числі й процес управління) в організації.  

Отже автор дійшла до наступного висновку, що неформалізоване знання  відбиває якість організаційно культури, це – суб’єктивна 
сторона організаційної культури, тобто духовність бізнесу й у такий спосіб її неможливо копіювання конкурентами. Це глибинний рівень 
організаційної  культури (неформальні норми)  – на якому цінності сприймаються автоматично на підсвідомості і вважаються істинними, 
незамінними, такими, що не потребують узаконення і не можуть бути копійованими і є специфічними факторами підвищення ефективності 
підприємства.  

Як стверджують автори монографії «Корпорації: управління та культура», корпоративна культура – це вміння як керівництва, так і 
персоналу працювати, професіоналізм на всіх рівнях і у всіх функціональних зонах. Це означає, що ефективність і конкурентоспроможність 
підприємства залежать головним чином від його культури, а отже про те, наскільки високий чи низький рівень культури, можна судити за 
рівнем економічної ефективності і конкурентоспроможності підприємства.  Низька конкурентоспроможність і незначний ефект дозволяють 
говорити, що принаймі один зі структурних елементів  культури підприємства слабкий, а якість виконання визначених йому функцій – 
низька. Отже, саме рівень культури і зумовлює рівень ефективності підприємства  [11, с.250-251].  

Головними чинниками, що забезпечують таку властивість організаційної культури, як сприяння зростанню ефективності 
підприємства, є: зростання продуктивності праці та посилення конкурентних позицій. Отже, ефективна організаційна культура 
проявляється у внутрішньому середовищі через зростання продуктивності та якості праці, а в зовнішньому оточенні – через посилення 
конкурентних позицій підприємства.  

Зростання продуктивності праці досягається, по-перше, кращим матеріальним забезпеченням виробництва, а по-друге, за рахунок 
підвищення зацікавленості персоналу у найкращому виконанні своєї роботи, соціальній згуртованості. До найбільш значущих факторів 
ефективності, передусім, відносять; рівень прибутку, якість продукції та послуг, однак практики вважають, що в структурі нематеріальних 
активів все більше уваги приділяється організаційній культурі, оскільки в культурі криється велика конкурентна сила.  

На основі вищевикладеного, автором, були узагальнені основні напрямки впливу організаційної культури на ефективність 
підприємства, табл.1.  

Таблиця 1 
Вплив організаційної культури на ефективність підприємства (складено за [12, с.89]) 

Зміст основних напрямків впливу Результат  впливу 
Фактори внутрішнього впливу  

Забезпечують позитивний морально-психологічний клімат підвищує 
згуртованість і посилює мотивацію праці. 

Підвищення продуктивності праці. 

Формують у працівників чітке розуміння того, які дії потрібні для 
створення формальних правил.  

Підвищує якість комунікацій. 

Підвищують якість процесу управління та спрощує розробку та 
реалізацію рішень. 

Оптимізація процесу прийняття  рішень і підвищення 
їхньої якості. 

Сприяють прийняттю рішень творчого характеру та вмінню 
працювати в команді. 

Розвиток навичків командної роботи та творчої 
ініціативи робітників. 

Фактори зовнішнього впливу 
Формують позитивний імідж підприємства у бізнес-середовищі. Спрощення комунікацій з бізнес-партнерами. 
Сприяють згуртованості споживачів, постачальників і партнерів по 
бізнесу   

Сприйняття ділових партнерів як колег по бізнесу і 
скорочення трансакційних витрат. 

Формують престиж торгівельної марки та авторитет управлінського 
апарату підприємства в ділових колах і серед споживачів. 

Збільшення гудвілу, зростання репутації підприємства 

 
Більшість учених і практиків, які займаються організаційними проблемами, сьогодні усвідомили, що організаційна культура 

впливає на виробничі показники діяльності підприємства. Більше того, окрім впливу на організаційному рівні, добре простежується і 
вплив організаційної культури на окремих людей, наприклад, на їхні моральні властивості, відданість справі, продуктивність праці, стан 
фізичного здоров'я й емоційне благополуччя.  

Однак на українських підприємствах, практично відсутні  спеціальні служби, що займаються формуванням і впровадженням 
корпоративних цінностей, тому їх керівництву ще необхідно усвідомити значимість  культури, яку все частіше називають нематеріальною 
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основою розвитку й успіху будь-якої організації. Проте, на деяких великих підприємствах поступово формується система матеріальних, 
культурних, духовних цінностей, яка позитивно впливає на морально-психологічний клімат, а відтак і на показники діяльності.  

Слід зазначити, що впродовж останнього десятиріччя в Україні триває активний процес становлення підприємництва. Цей новий 
клас, соціальний портрет представника якого амбітний, суперечливий, складний, формувався з різних прошарків суспільства: бізнесменів 
минулих років, що найчастіше функціонували в тіньових структурах (схемах); номенклатурних працівників, які, пройшовши соціальну 
конверсію, знайшли своє місце в новому економічному просторі; молоді, здібних до ризику людей, що не опанували конкретну професію, 
але вже практично освоїли ази бізнесу.  

Отже, обов’язково варто враховувати особливості українського менталітету, суспільної свідомості й психології, що завжди 
впливали на економічне середовище й культуру. Двоїста роль в побудові організаційної культури вітчизняних підприємств відбиває 
індивідуалізм українців, обумовлений специфікою громадського життя. Оскільки утворення акціонерних підприємств здійснюється за 
принципом «через індивідуальне до колективного», з опосередкованим володінням власністю, визначена риса національного характеру 
сприяє формуванню норм корпоративної філософії. З іншого боку, індивідуалізм привів до самоізоляції, руйнування організаційних форм 
упорядкування суспільства, до невміння створити і утримати владу, що на сьогоднішній день є гальмуючим чинником [13, с.165].    

Висновки і перспективи подальших розробок. Посткризова реальність, яка проявляється на підприємствах загостренням 
внутрішньої конкуренції між співробітниками внаслідок протиріч їх інтересів, демонструє сьогодні дефіцит нової (або) оновленої 
ідеології, усвідомлення ними нових складових ефективності та конкурентоспроможності підприємства. Лояльність персоналу, яка 
базується в більшості випадків на принципах «тільки б не звільнили»  створює  соціально-енертне корпоративне ядро, яке як баласт, 
заважає підприємству розвиватися та підтримувати ефективність, а отже конкурентоспроможність.  Спроможність черпати ідеї та енергію 
розвитку – важливий корпоративний ресурс, однак, щоб підлеглі демонстрували конструктивну ділову активність та ініціативність, 
необхідна соціальна відвага та сильне бажання розвиватися разом з підприємством. Таке можливо тільки за умов, якщо спеціально та 
системно формується ефективний інноваційно-підприємницький клімат, сутність якого – залучення всіх співробітників в процес розвитку 
організаційної культури.   

Практика передових українських підприємств свідчить, що підприємства з високими економічними показниками  приділяють 
велику увагу формуванню організаційної культури, яка побудована  на засадах внутрішнього підприємництва, та заохочують 
співробітників за індивідуальний внесок в розвиток конкурентних переваг. Саме  на таких підприємствах  ключовими компетенціями 
співробітників є культура,  ділова та творча активність. Етична поведінка, творчість, саморозвиток як головні ознаки інноваційної 
поведінки, можливі там, де створені  організаційні  передумови, а персонал: бачить власні перспективи розвитку; впевнений в необхідності 
та сприйнятті своїх ідей та ініціатив; володіє індивідуальними та груповими компетенціями щодо структурування та впровадження своїх 
ідей; вміє перетворювати проблеми підприємства в ідеї інноваційного розвитку. Якщо підприємство  ефективне, це свідчить про високий 
рівень його організаційної культури – і навпаки.  

Організаційна культура яв цінний, неповторний та незамінний ресурс разам з іншими нематеріальними активами, може 
забезпечити ефективність, а отже конкурентоспроможність підприємства  в стратегічному плані. Зростаюча роль факторів розвитку 
трудового потенціалу інноваційної економіки  пов'язана з визначенням  ролі організаційної культури і управління знаннями, що буде 
предметом дослідження в подальшому. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено вплив організаційної  культури на ефективність діяльності підприємства. Обгрунтовано взаємозв’язок організаційної 
культури, ефективності та конкурентоспроможності підприємства. Узагальнені внутрішні (спрямовані на взаємозв’язок у середині 
підприємства) та зовнішні (спрямовані на взаємовідносини із зовнішнім оточенням) фактори впливу організаційної культури на діяльність 
підприємства та визначено їх  позитивний результат.  
Ключові слова: організаційна культура, внутрішній та зовнішній вплив на діяльність підприємства, ефективність діяльності підприємства, 
зовнішні та внутрішні напрями впливу. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследовано влияние  организационной культуры на эффективность деятельности предприятия  Обоснована взаимосвязь 
организационной культуры, эффективности и конкурентоспособности предприятия.  Обобщены внутренние (направленные на взаимосвязь 
в середине предприятия) и внешние (направленные на взаимосвязь с внешним окружением предприятия) факторы влияния 
организационной культуры на деятельность предприятия и определен их позитивный результат. 
Ключевые слова: организационная культура, внутреннее и внешнее влияние на деятельность предприятия, эффективность деятельности 
предприятия, внешние и внутренние факторы влияния. 
SUMMARY 
In article influence of organizational culture on efficiency of activity of the enterprise is investigated the interrelation of organizational culture, 
efficiency and competitiveness of the enterprise Is proved. Are generalised internal (directed on interrelation in the middle of the enterprise) and 
external (directed on interrelation with an external environment of the enterprise) factors of influence of organizational culture on activity of the 
enterprise and their positive result is defined. 
Keywords: organizational culture, internal and external influence on enterprise activity, efficiency of activity of the enterprise, external and internal 
factors of influence. 
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УДК 331.2 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ЗАСАД РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 
Кравченко О.О., аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»   

 
Становлення і розвиток ринкових відносин в Україні вимагають формування ефективних механізмів управління персоналом, основне місце 

серед яких посідає регулювання оплати праці, яка в сучасних умовах залишається головним джерелом доходів населення. 
Більшість дослідників проблем оплати праці в Україні значною мірою аналізують економічні та правові засади регулювання оплати праці. Різні 

їх аспекти висвітлені в роботах таких відомих українських вчених, як О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.В. Базилюк, В.Я. Брич, О.А. Грішнова, В.М. Данюк, 
О.А. Дороніна, Н.В. Дудіна, М.Д. Ведерніков, В.Ф. Волик, А.В. Калина, А.М. Колот, Т.А. Костишина, Г.Т. Куліков, В.Д. Лагутін, Е.М. Лібанова, 
Н.Д. Лук’янченко, О.Ф. Новікова, Г.В. Осовий, В.М. Пастушенко, І.Л. Петрова М.П. Соколик. Серед російських вчених значний внесок у розвиток 
теорії та практики оплати праці внесли Д.М. Карпухін, Л.С. Блехман, Ю.І. Кокін, М.О. Волгін, Б.М. Генкін, Р.П. Колосова, В.Д. Ракоти, Р.А. Яковлєв, 
Г.Е. Слезінгер, а також зарубіжні дослідники М. Армстронг, Р. Барр, Г. Гросман, А.М. Маршал, Н.Х. Мескон, Ф. Хедоуорі, Р. Дж. Еренберг та інші.  

Не зважаючи на різноманітність досліджень вищезазначених авторів в економічно-правовому регулюванні заробітної плати 
сьогодення існує цілий ряд невирішених проблем: 

розміри заробітної плати не повністю відображають конкретні результати праці окремих працівників і підприємств в цілому; 
зменшення частки заробітної плати у валовому внутрішньому продукті; 
випереджаючі темпи зростання реальних заробітків порівняно з темпами підвищення обсягів виробництва і продуктивності праці; 
значне посилення міжгалузевої і регіональної диференціації оплати праці. 
Незважаючи на високий науковий професіоналізм вищезазначених авторів ще існує досить широке поле для дослідження проблем 

удосконалення оплати праці в контексті ефективного управління персоналом. Тому, метою даної статті є визначити особливості оплати 
праці в контексті ефективного управління персоналом, сформувати науково-методичні рекомендації щодо удосконалення правових 
аспектів її регулювання. 

У Законі України "Про оплату праці" [1, с. 62] подано визначення заробітної плати як винагороди, як правило, у грошовому 
вираженні, що відповідно до трудового договору власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу. При 
цьому розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 
праці і господарської діяльності підприємства. 

Російський вчений Яковлєв Р. А. економічні основи формування заробітної плати визначає наступним чином (рис. 1). 

 
Рис. 1. Економічні основи формування заробітної плати як ціни робочої сили [2, c.14] 

Таким чином, в умовах економічної трансформації заробітна плата є економічною категорією, яка виражає відношення найманої 
праці двох власників: власника робочої сили (найманого працівника) і власника капіталу (роботодавця). Вона визначається ринковим 
попитом і пропозицією на основі взаємної домовленості суб’єктів трудових відносин за участю держави, яка захищає інтереси найманих 
працівників і зобов’язує роботодавців виплачувати винагороду за працю. Розмір заробітної плати визначається вартістю послуг праці, на 
яку впливають як ринкові, так неринкові чинники (рис. 2). 

З метою більш повного з'ясування суті оплати праці варто відрізняти її індивідуалізовану й усуспільнену частини. Перша являє 
собою трудовий дохід, що одержує найманий працівник в обмін на свою працю відповідно до укладеного трудового договору. 

                                           
© Кравченко О.О., 2012 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 115

Друга надходить у розпорядження найманих працівників через механізм додаткової винагороди і розподілу через фонди 
соціального страхування. Індивідуалізована й усуспільнена частини оплати праці формують необхідний продукт як частину знову 
створеної вартості, останній характеризує обсяг життєвих засобів, необхідних працівнику для підтримки його життя і який у всіх системах 
суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати. 

Регулювання оплати праці як складної багатоаспектної категорії повинно відбуватись на внутрішньому і зовнішньому рівнях. Тому 
оплату праці слід розглядати на двох рівнях: на внутрішньому як систему відносин з приводу вартості і ціни робочої сили і на зовнішньому 
у взаємозв’язку корисності попиту і пропозиції, витрат і ціни. На внутрішньому рівні заробітна плата є вартістю і ціною робочої сили. На 
зовнішньому рівні оплати праці різко збільшується кількість чинників, які впливають на неї і, відповідно, виникає велика різноманітність 
національних моделей оплати праці.  

 
Рис. 2. Чинники впливу на заробітну плату в ринкових умовах [3, с. 26] 

 
В умовах ринкової трансформації економіки України правове регулювання оплати праці повинне відігравати важливу роль в 

сучасному управлінні персоналом, що створює передумови для конкурентоспроможного розвитку підприємств різних галузей і форм 
власності. 

Необхідність оптимізації правового забезпечення державного регулювання витрат на заробітну плату обумовлена наступними 
обставинами: 

розробкою й прийняттям державних норм і гарантій у сфері оплати праці на гідному рівні; 
постійною зміною обсягу життєво-необхідних коштів як для працюючих, так і для членів їхніх родин, підвищенням грошового 

забезпечення оплати праці найманих робітників; 
різною динамікою результатів економічної діяльності на мікро- й макрорівнях; 
необхідністю диференціації розмірів коштів, які виділяються на оплату праці різних категорій працюючих, у тому числі й у 

бюджетній сфері; 
встановленням відповідності номінальної заробітної плати існуючому рівню платоспроможного попиту, зростання споживчих цін 

на товари й послуги;  
необхідністю створення ефективного регулюючого механізму, що встановлює взаємозв'язок між розмірами заробітної плати 

найманих робітників й фактичною результативністю їхньої праці; 
негнучкістю основних елементів заробітної плати (наприклад, її мінімального рівня), що призводить до неадекватної динаміки 

щодо ринкової кон'юнктури, а це в свою чергу може призвести до кризових явищ у слаборозвинутій економіці; 
слабкою керованістю реформаційних процесів у галузі оплати праці, що призвело до зниження реальної заробітної плати й 

реальних грошових доходів населення; 
послабленням дії макроекономічних процесів, що зумовило небажану трансформацію співвідношень у динаміці середньої 

заробітної плати й цін. Річ у тому, що в Україні постійно має місце перевищення темпів зростання споживчих цін над темпами росту 
номінальної заробітної плати (у деякі періоди - в 3,65 і більше разів) [4, с. 78-83]. 

У проекті трудового кодексу України визначені правові аспекти регулювання оплати праці в контексті сучасного управління 
персоналом (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Формування правової бази України в сфері оплати праці [5] 

Правовий акт Статті регулювання оплати праці 
Глава 5 "Заробітна плата", § 2 "Відносини 
між роботодавцем і працівником щодо 
оплати праці" 

Стаття 217 "Право працівника на оплату праці" 
Стаття 218 "Повідомлення працівників про умови оплати праці" 
Стаття 219 "Мінімальна заробітна плата" 
Стаття 220 "Інші державні мінімальні гарантії оплати праці та інших виплат 
працівників" 

Глава 5 "Заробітна плата", § 3 
"Особливості оплати праці в разі 
відхилення від звичайних умов" 

Стаття 223 "Оплата праці за трудовим договором за роботу вдома" 
Стаття 224 "Оплата праці в разі виконання робіт різної кваліфікації" 
Стаття 225 "Оплата праці на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, роботах з особливими природними географічними і геологічними 
умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я" 
Стаття 226 "Збереження заробітної плати в разі переведення працівника на іншу 
нижче оплачувану роботу" 

 Стаття 227 "Оплата праці в разі суміщення професій (посад) та в разі застосування 
інших форм інтенсифікації праці" 
Стаття 228 "Оплата праці за сумісництвом" 
Стаття 229 "Оплата праці за неповний робочий час" 
Стаття 230 "Оплата праці за роботу в нічний час" 
Стаття 238 "Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових 
обов’язків" 
Стаття 239 "Порядок оплати праці в разі виготовлення продукції, що виявилася 
браком" 
Стаття 241 "Строки, періодичність, місце та гарантії виплати заробітної плати" 
Стаття 243 "Заборона обмежень права працівника вільно розпоряджатися своєю 
заробітною платою" 
Стаття 244 "Обмеження стягнення неправильно виплаченої заробітної плати та інших 
виплат на користь працівника" 

 
З метою правового регулювання оплати праці в контексті управління персоналом вважаємо необхідним забезпечити розвиток 

системи соціальних гарантій в питаннях оплати праці на рівні підприємств: 
дотримання конституційних прав і свобод людини на працю, що дозволить заробітній платі відігравати ту роль, яку вона повинна 

виконувати в реалізації соціальних прав людини і передусім його права на працю. Невід’ємною частиною національного законодавства є 
ратифікований Україною у 1973 році Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийняті генеральною Асамблеєю 
ООН на ХХІ сесії у 1966 році. Стаття 6 цього Пакту установлює право кожної людини на працю як право одержати можливість заробляти 
собі на життя працею, яку вона вільно вибирає і на яку вільно дає згоду. Далі у статті 7 визначено право кожної людини на слушні та 
упоряджені умови праці, що містить, зокрема, рівну винагороду за рівну працю, яке не може бути нижче встановленого державою мінімуму 
і повинно забезпечувати достатнє харчування, одяг, житло та давати можливість покращувати умови життя людини і його родини [218, с. 
56]; 

- гарантія своєчасної і повної виплати заробітної плати; 
- визнання неплатежів, що мають місце на певну дату, заборгованістю роботодавця перед найманими працівниками; 
- у разі тривалої (більше 2 місяців) невиплати заробітної плати притягнення керівника підприємства до адміністративної 

відповідальності; 
- недопущення дискримінації в оплаті праці за ознакою статі. 
Таким чином, правове регулювання оплати праці в контексті управління персоналом сприятиме справедливості в оплаті праці, 

своєчасності виплати винагороди, залученню персоналу до удосконалення оплати праці, що створить підґрунтя формування 
конкурентоспроможності як працівників, так і підприємства в цілому. 
 
РЕЗЮМЕ 
Викладено авторський підхід щодо визначення сутності заробітної плати в умовах ринкової економіки. Обґрунтовано необхідність 
оптимізації правового забезпечення державного регулювання витрат на заробітну плату та окреслено його напрями.  
Ключові слова: заробітна плата, управління персоналом, правове регулювання оплати праці,соціальні гарантії 
РЕЗЮМЕ 
Изложен авторский поход к определению сущности заработной платы в условиях рыночной экономики. Обоснована необходимость 
оптимизации правового обеспечения государственного регулирования затрат на заработную плату и определены ее направления.  
Ключевые слова: заработная плата, управление персоналом, правовое регулирование оплаты труда, социальные гарантии 
SUMMARY 
The author's campaign to definition of essence of a wages in the conditions of market economy is stated. Need of optimization of wages state 
regulation legal support expenses is proved and its directions are defined.  
Key words: wages, human resource management, legal regulation of wages, social guarantees 
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ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ РИНОК ПРАЦІ :НЕОБХІДНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН 
 

Кратт О. А., д.е.н., проф., декан факультету менеджменту, зав. каф. економіки і маркетингу Донецького національного технічного 
університету 
Кляус Д. П., аспірант каф. зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецького національного технічного університету   
 

Постановка проблеми. У складні роки переходу на ринкові стосунки Україна змогла зберегти високий потенціал промислового 
виробництва. Реалізація його багато в чому залежить від кадрової складової діяльності підприємств. За останні півтора десятиліття 
промислові підприємства відчувають гостру потребу у кваліфікованих кадрах. Природна зміна поколінь припускає збереження професійно-
кваліфікаційної структури персоналу підприємства. Проте, у реальних умовах, не завжди можна повною мірою забезпечити рівноцінну 
заміну професіоналу, що йде на пенсію. Якщо на внутрішньофірмовому ринку праці (далі - ВФРП) і за його межами роботодавець не може 
знайти фахівця необхідної професії і кваліфікації, то він вимушений йти на компроміс. Зі свого боку, працівник також погоджується на 
компроміс, оскільки не в змозі знайти роботу, що відповідає його професійно-кваліфікаційним якостям. Оскільки ця ситуація набула 
масштабу національного явища у сфері промислового виробництва, то необхідно знаходити і реалізовувати принципи, шляхи і заходи, що 
дозволяють відновити на новому якісному рівні професійно-кваліфікаційну відповідність (далі - ПКВ) ВФРП. Базисом  нововведень у 
соціально-трудових стосунках є соціальна відповідальність сторін, що припускає взаємні зобов'язання із дотримання ПКВ. Таким чином, 
обґрунтування необхідності соціальної відповідальності сторін ВФРП для досягнення професійно-кваліфікаційної відповідності є 
важливим завданням економічної науки і практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективних стосунків між суб'єктами ВФРП розглядається багатьма 
дослідниками. Г. Ярошенко та І. Заюков основними джерелами проблеми називають дисбаланс ринків праці та професійних освітніх 
послуг; невідповідність якості підготовки фахівців потребам роботодавців; масове непрофільне працевлаштування випускників [1, с. 25, 27-
28]. В. Таран бачить причини ситуації, що склалася, у малій привабливості робочих місць, переході на платну освіту, застаріванні 
навчальних програм, послабленні зв'язків підприємств із навчальними закладами, відмові від системи цільового розподілу фахівців, у 
недооцінці соціальної орієнтації молоді, руйнуванні системи підвищення кваліфікації на виробництві, відсутності державної системи 
дослідження і прогнозування професійних ринків праці [2, с. 16-17]. І. Гнибіденко так само відмічає розрив зв'язків між сферою освіти та 
ринком праці. Недостатньо якісну підготовку фахівців він зв'язує із застаріванням матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів і 
відсутністю виробничої практики. Ним виділено низьку інформованість абітурієнтів і випускників шкіл про стан і динаміку ринку праці, 
політику державного замовлення на підготовку кадрів, обсяги і структура якого не відповідають сучасним потребам у працівниках [3, с. 17-
19, 23]. За О. Астаховою, невідповідність попиту і пропозиції на ринку праці так само викликана переміщенням вектора інтересу учнів із 
технічної сфери у гуманітарну, у зв'язку з чим, через перенасиченість ринку певними професіями, випускники вимушені працювати не за 
фахом [4, с. 10-12]. 

Відмічаючи різні аспекти виникнення проблем на ринку праці, усі дослідники сходяться на думці, що підготовка фахівців 
здійснюється без урахування потреб у робочій силі. Через це, ринок насичений «іміджевими» фахівцями, а реальну потребу в кадрах 
підприємства вимушені компенсувати працівниками низької чи невідповідної кваліфікації або перепідготовкою фахівців. По суті, відсутня 
система взаємодії ринків праці й освіти. Пропонуються різноманітні підходи до розв’язання проблеми. Н. Глевацька, В. Михайлович, 
С. Лихолат, Л. Прус, І. Пирон говорять про посилення активності держави у висуненні і реалізації програм політики зайнятості населення 
[5, с. 27-28; 6, с. 278-279; 7, с. 303-305]. І. Гнибіденко бачить рішення у формуванні законодавства, регулюючого відносини між 
роботодавцем і сферою освіти, укладанні добровільних договорів про співпрацю, створенні системи оцінки якості освіти і сертифікації 
кваліфікації випускників, у підвищенні привабливості робочих місць у  частині покращення якості умов праці [3, с. 25-27]. В. Таран 
пропонує розробку стандартів за рівнями професійної освіти відповідно до потреб роботодавців, формування і реалізацію цільових програм 
професійної орієнтації, проведення інформаційно-пропагандистських кампаній із підвищення привабливості низки професій та 
інформування про стан ринку праці [8, с. 16-17]. 

Аналіз публікацій дозволяє констатувати, що більшість авторів бачать розв’язання проблеми у вдосконаленні системи професійної 
освіти і встановленні більш тісних зв'язків із підприємствами. У той самий час, проблема професійно-кваліфікаційної відповідності 
розглядається авторами у масштабах країни, регіону та галузі. Слід звернути увагу, що кількісну та якісну характеристику невідповідності 
можна оцінити виключно на рівні конкретного суб'єкта господарювання з урахуванням унікальності його внутрішньофірмового ринку 
праці.  

Мета публікації - обґрунтування необхідності  використання інструменту соціальної відповідальності на внутрішньофірмовому 
ринку праці, що дозволяє досягти дотримання роботодавцем інтересів працівників у частині реалізації їх професійно-кваліфікаційних 
якостей та у задоволенні працівником професійно-кваліфікаційних потреб роботодавця. 

Виклад основного матеріалу. В. Таран і Є. Кончаковський, подібно до енциклопедичного трактування, обмежують ВФРП рамками 
підприємства, фірми або організації [9, с. 20; 10, с. 196-197; 11, с. 249]. Це означає, що ВФРП є базовим рівнем ринку, на якому трудові 
стосунки мають персоніфікований характер. Та обставина, що внутрішньофірмовий попит на працю задовольняється головним чином 
внутрішньофірмовою пропозицією [9, с. 20; 10, с. 196-197; 11, с. 249], свідчить про формальне дотримання інтересів сторін. Специфіка 
попиту, обумовлена характером діяльності, припускає специфіку пропозиції. Так, В. Таран, аналогічно енциклопедичному визначенню, 
говорить про специфіку робочих місць, пов'язану з характером виконуваної роботи [9, с. 20; 11, с. 249], де вказана специфіка має на увазі 
відповідну кваліфікацію працівника. В. Дружиніна зв'язує функціонування ВФРП із реалізацією потенціалу трудящих [12, с. 175], де 
дотримання ПКВ – одна із природних умов. Є. Кончаковський і Т. Збрицька вказують на необхідність специфічних знань і умінь що 
вимагає робоче місце і що їх набувають у процесі праці [10, с. 197; 13, с. 221], а, отже, на необхідність у відповідній професії і кваліфікації. 
Н. Маковська у прямій формі говорить про необхідність дотримання ПКВ для суб'єктів ВФРП [14, с. 958]. Таким чином, дотримання 
професійно-кваліфікаційної відповідності на ринку праці підприємства є  насущним завданням роботодавця при підборі кадрів та 
управлінні ними. 

Професійно-кваліфікаційні аспекти трудових стосунків на ВФРП фіксуються у посадових інструкціях працівників, колективному 
договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку, інших документах, що регламентують відносини сторін. Названі документи 
повинні відповідати таким законам і підзаконним актам: Конституції України, Господарському кодексу України, Постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, 
державного підприємства, установи та організації», Кодексу законів про працю України; Законам України: «Про зайнятість населення», 
«Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки України, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про 
оплату праці», «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про адвокатуру», «Про нотаріат», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Основи законодавства України 
про охорону здоров'я»; Конвенціям МОП «Про право на організацію і на ведення колективних переговорів», «Про примусову працю», 
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«Скасування примусової праці», «Про мінімальний вік для прийому на роботу», «Про найгірші форми дитячої праці», «Про рівну 
винагороду», «Про дискримінацію (в галузі праці і занять)».  

За ознакою наявності ПКВ нормативно-правові акти умовно розподілено на три групи. До першої увійшли Закони, що 
регламентують принципи взаємовідносин сторін. Так, відповідно до ст. 43 Конституції України і ст. 5 Кодексу законів про працю України, 
ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення», державні органи сприяють або гарантують працевлаштування і навчання кадрів 
відповідно до соціальних потреб. У ст. 43 Конституції України, ст. 5 Кодексу законів про працю України, ст. 1 Закону України «Про 
зайнятість населення» регламентується право індивіда на вільний вибір діяльності відповідно його здібностям. Роботодавцеві 
законодавчими актами не заборонено вибирати працівника виходячи з власних інтересів. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про 
зайнятість населення» потрібно лише дотримання законодавств про працю і укладених на його основі договорів та угод. Закон України 
«Про колективні договори і угоди» забезпечує закріплення стосунків між роботодавцем і працівником із метою регулювання виробничих, 
трудових і соціально-економічних стосунків і узгодження інтересів обох сторін. При всій очевидній важливості колективного договору як 
основи взаємовідносин сторін учасників, законодавством не передбачаються рекомендації або зобов'язання роботодавця в частині 
забезпечення працівника роботою, відповідною його професії і кваліфікації. 

Другу групу складають закони, що суворо регламентують ПКВ. Так, у ст. 2 Закону України «Про адвокатуру», ст. 3 Закону України 
«Про нотаріат», ст. 1 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», у ст. 16 Закону України  «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» і у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про 
юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» обумовлено жорсткі 
кваліфікаційні вимоги до фахівців, які можуть обіймати відповідні посади. Але ці законодавчі обмеження швидше виключення, ніж 
правило в регулюванні ПКВ. Більшою мірою законодавство носить рекомендаційний характер.  

До третьої групи віднесено закони й акти, що регламентують соціальні обов'язки суб'єктів. Так, згідно із Законом України «Про 
організації роботодавців», цілями цих організацій є збалансування попиту і пропозиції робочої сили, забезпечення раціональної структури 
зайнятості населення; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, розширення професійних знань 
і досвіду. Вони також мають право на участь у розробці і реалізації державної політики у сфері професійної освіти, формуванні 
кваліфікаційних вимог до випускників навчальних закладів. Єдиним обов'язком, що стосується проблеми, яка вивчається, є сприяння 
ефективному розвитку вітчизняного ринку праці шляхом його збалансованості. При цьому членство у цих об'єднаннях і організаціях носить 
добровільний характер, а, отже,  досить обмеженим є число учасників. Єдиний поставлений обов'язок відносно ринку праці має дуже 
розпливчастий характер, що зрештою призводить до бездіяльності в його виконанні.  

У Господарському кодексі України закладено основи соціальної діяльності підприємства у забезпеченні підготовки кваліфікованих 
працівників і фахівців, їх економічного і професійного навчання як у власних, так і в інших навчальних закладах згідно з відповідними 
угодами. При цьому немає рекомендацій або законодавчо закріплених зобов'язань, що стосуються забезпечення працівника роботою, яка 
відповідає його кваліфікації, і проведенню заходів із залученням або попередньою підготовкою кадрів шляхом взаємодії з учасниками 
ринку праці.  

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», одним із регульованих пунктів системи охорони праці є соціально-економічні 
заходи. Але ця система не має на увазі яку-небудь регуляційну політику підприємства відносно забезпечення працівника роботою, що 
відповідає його кваліфікації і професії.  

Згідно із Законом України «Про оплату  праці» розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства. Таким чином, у Законі закладено 
основну економічну стратегію ефективності соціальної поведінки підприємства, зокрема, отримання вигод від використання професійно-
ділових якостей працівника, тобто якщо професія і кваліфікація працівника не відповідає посаді, що він посідає, то це позначиться як на 
розмірах його заробітної плати, так і на економічному ефекті підприємства. При усій очевидності вказаного твердження в цьому законі ніяк 
не оговорюється професійно-кваліфікаційна відповідність. 

Аналіз законодавства дозволив зробити такі висновки. По-перше, держава законодавчо закріпила умови для реалізації сторонами 
соціально-трудових відносин своїх інтересів у частині реалізації професійно-кваліфікаційних якостей працівників, з одного боку, і 
задоволення професійно-кваліфікаційних потреб роботодавця, з іншого. По-друге, відносно частини професій держава на законодавчому 
рівні жорстко регламентує і контролює професійно-кваліфікаційну відповідність потреб роботодавців і якостей працівників. По-третє, 
відносно більшості професій держава не регулює професійно-кваліфікаційну відповідність, що припускає наявність інструментів, які 
знаходяться поза законодавчим полем. До таких інструментів належать морально-етичні і професійні норми і правила взаємодії сторін 
трудових відносини. Вони трактуються як соціальна відповідальність, що припускає добровільне дотримання інтересів сторін у частині 
задоволення професійно-кваліфікаційних якостей і потреб. 

Соціальна відповідальність роботодавця є невід'ємною частиною соціальної відповідальності бізнесу (далі - СВБ). Вступаючи у 
соціально-трудові відносини, підприємець, у рамках закону, бере на себе відповідальність за дотримання норм охорони праці, своєчасності 
оплати, пенсійного забезпечення, страхування від нещасного випадку. Як було відмічено раніше, дотримання інтересів працівника при 
реалізації ним своїх професійно-кваліфікаційних якостей не в усіх випадках закріплено законодавчо. Отже, необхідно звернутися до думки 
фахівців у сфері соціальної відповідальності бізнесу. Термін «соціальна відповідальність бізнесу» з'явився в економічній лексиці порівняно 
недавно. Є. Воловодова, Є. Прогнімак і А. Іщенко визначають СВБ як зобов'язання, які беруть на себе компанії, підприємства, бізнес-групи 
для розв’язання суспільно значущих проблем як у рамках самого бізнес-співтовариства, так і за його межами, тобто на муніципальному, 
регіональному, національному, а іноді і глобальному рівнях [15, с. 236-237]. Є. Кошелєва й О. Воробйова трактують його як вплив бізнесу 
на суспільство, відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, перед тими, на кого прямо або побічно ці рішення впливають [16, c. 51-
52]. 

І. Малік, В. Мамонова та К. Озерова визначають СВБ як інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну 
діяльність підприємств та в їх взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі [17, c. 113; 18, c. 120]. Також І. Малік 
відносить до СВБ відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; 
активну соціальну позицію компанії; вільний вибір корпорації у підвищенні добробуту суспільства через відповідні підходи до ведення 
бізнесу і надання корпоративних ресурсів [17, c. 113-114]. В. Мамонова та К. Озерова розширюють поняття за рахунок сприяння 
відповідальній діловій практиці; зобов'язання бізнесу сприяти сталому економічному розвитку, працюючи з робітниками, їх сім'ями, 
місцевою громадою і суспільством в цілому для поліпшення якості їх життя [18, c. 120-121]; 

Основні положення соціально відповідального бізнесу, як відмічає Л. Шевченко, зводяться до таких: добровільна участь компанії у 
розв’язанні соціальних проблем і у підвищенні добробуту суспільства; дотримання етичних принципів у діловій практиці та при прийнятті 
управлінських рішень; повага до довкілля, людей та співдружності [19, с. 8]. 

Отже, СВБ включає: участь бізнесу у розв’язанні соціальних проблем як у рамках своєї організації, так і за її межами; захист 
довкілля; дотримання етичних норм ведення бізнесу; забезпечення належних умов праці і розвитку персоналу. Слід констатувати,  що у 
численних трактуваннях СВБ не розглядається дотримання роботодавцем інтересів працівників у частині реалізації ними професійно-
кваліфікаційних якостей.  Доречно розширити поняття СВБ на величину ПКВ. 

Другою стороною соціально-трудових відноси є працівник, який теж має соціальну відповідальність перед роботодавцем. З одного 
боку, дії і рішення трудового колективу в цілому і кожного працівника зокрема визначають результати господарсько-комерційної 
діяльності підприємства, з іншого, формують його культурний і соціальний образ у суспільстві. Соціальна відповідальність працівника 
(далі - СВП)  є частиною соціальної відповідальності особи, яка передбачає поведінку з урахуванням моральних і соціальних норм у 
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суспільстві, а так само, дію поза особистими інтересами і потребами [20, с. 61-62;  21, с. 637-638]. Отже, обов'язки працівника виходять за 
рамки укладених із роботодавцем трудових угод, оскільки припускають його соціальну поведінку за межами підприємства. Із цих позицій, 
дотримання виробничої дисципліни, якісне і сумлінне виконання покладених обов'язків, виконання норм виробітку,  корпоративна етика, 
дотримання комерційної таємниці, підтримка іміджу компанії - елементи соціальної відповідальності працівника. Оскільки, на відміну від 
роботодавця, більшість обов'язків працівника не закріплено законодавчо, дії працівника повинні будуватися на його морально-етичних і 
професійно-трудових принципах, які б відбивали соціально відповідальну поведінку.  

Проте, формально, на відмінну від СВБ, поняття «соціальна відповідальність працівника» в економіці не закріплено 
термінологічно. У той самий час, існує розуміння того, що повинно до нього відноситися. СВП - поведінка працівника відповідно до 
соціальних та етичних норм,  його відповідальність за свої дії, діяльність не лише у своїх інтересах, але і в інтересах суспільства. Разом із 
цим, дотримання працівниками інтересів роботодавців у частині реалізації професійно-кваліфікаційних потреб також повинно розглядатися 
як один із аспектів СВП. Отже, поняття соціальної відповідальності працівника необхідно розширити на величину ПКВ. На рис. 1 
представлено схему регулювання професійно-кваліфікаційної відповідності ВФРП. 

Висновки. Викладене дозволяє зробити такі висновки. По-перше, загальноприйнято розв’язувати проблему забезпечення 
кваліфікованими кадрами на рівні зовнішніх ринків праці. У той самий час, тільки на рівні ВФРП можна отримати якісну і кількісну оцінку 
цієї проблеми. Вивчення ПКВ можливо лише на рівні ринку праці підприємства. По-друге, за деяким винятком, законодавчо не 
регламентується реалізація професійно-кваліфікаційних навичок і задоволення потреб на ВФРП.  

 

 
 

Рис. 1. Схема регулювання професійно-кваліфікаційної відповідності ВФРП 
Отже, ПКВ є частиною соціальної відповідальності сторін трудових відносин. По-третє, поняття «соціальна відповідальність 

роботодавця», як частина СВБ, хоч і має широкі межі у визначенні соціальних обов'язків бізнесу, не передбачає задоволення роботодавцем 
професійно-кваліфікаційних якостей працівника. Таким чином, СВБ має бути розширена на величину ПКВ. По-четверте, соціальна 
відповідальність працівника припускає його відповідальну поведінку з дотриманням моральних і соціальних норм по відношенню як до 
суспільства, так і до роботодавця. кваліфікаційних потреб роботодавця не розглядається у рамках цього поняття. Отже, необхідно 
розширити соціальну відповідальність працівника на величину ПКВ. По-п'яте, реалізація професійно-кваліфікаційних якостей і 
задоволення потреб для досягнення ПКВ на ВФРП є результатом цілеспрямованих дій роботодавця і працівника, які припускають 
виконання зобов'язань, не закріплених законами і трудовими угодами. Отже, соціально відповідальна поведінка сторін є базисом у 
взаємодії суб'єктів трудових відносин. 

 
РЕЗЮМЕ 
Знайдено шляхи вирішення проблеми професійно-кваліфікаційної відповідності на внутрішньофірмовому ринку праці. Аналіз 
законодавства, що регулює трудові стосунки, встановив незначну регламентацію професійно-кваліфікаційної відповідності. Доведено 
необхідність соціально відповідальної поведінки сторін трудових стосунків у частині реалізації роботодавцем професійно-кваліфікаційних 
навичок працівника та у задоволенні працівником професійно-кваліфікаційних потреб роботодавця. 
Ключові слова: персонал підприємства, внутрішньофірмовий ринок праці, соціальна відповідальність роботодавця, соціальна 
відповідальність працівника, професійно-кваліфікаційна відповідність 
РЕЗЮМЕ 
Найдены пути решения проблемы профессионально-квалификационного соответствия на внутрифирменном рынке труда. Анализ 
законодательства, регулирующего трудовые отношения, установил незначительную регламентацию профессионально-квалификационного 
соответствия. Доказана необходимость социально ответственного поведения сторон трудовых отношений в части реализации 
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работодателем профессионально-квалификационных навыков работника и удовлетворении работником профессионально-
квалификационных потребностей работодателя. 
Ключевые слова: персонал предприятия, внутрифирменный рынок труда, социальная ответственность работодателя, социальная 
ответственность работника, профессионально-квалификационное соответствие 
SUMMARY 
The problem of a professional qualification compliance on intra-firm labour market was elucidated. The analysis of the law regulating labor relations, 
set ascertain minor regulation of professional qualification compliance. The necessity of socially responsible behavior of the parties of the labor 
relations in realization by an employer of professional qualification skills of an employee and satisfaction by an employee of vocational needs of an 
employer was proved. 
Keywords: enterprise personnel, intra-firm labour market, social responsibility of employer, social responsibility of employee, professional 
qualification compliance 
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УДК 331.2 

 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Крючко С.М., здобувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»   
 

Основним джерелом економічного зростання в умовах трансформаційних змін в економіці України є людина. Саме вона є тим специфічним 
ресурсом і виробничим фактором, який здатен не тільки підвищувати продуктивність праці і формувати економічну результативність діяльності, але й 
сприяти конкурентоспроможному розвитку як працівників, так і підприємства. Це підкреслює важливість формування кадрової політики, спрямованої 
на створення умов для реалізації стратегічної мети управління персоналом і підприємства. 

Теоретико-методологічні та економіко-організаційні аспекти управління персоналом, та кадрової політики зокрема, розглянуті в 
працях вітчизняних і зарубіжних таких вчених як О. Амосов, М. Армстронг, Т. Базаров, Д. Богиня, О. Виханський, В. Герасимчук, В. 
Гриньова, О. Єгоршин, Г. Емерсон, Дж. Іванцевич, О. Кібанов, А. Колот, С. Оборська, Ю. Одегов, Н. Павловська, В. Пономаренко, 
Ф. Тейлор, В. Травін, А. Файоль, Ю. Ципкін, З. Шершньова, Г. Щокін та ін., але чимало питань залишаються актуальними для вивчення і в 
наш час. Серед них найбільш актуальними, на нашу думку, є проблеми підвищення ефективності праці управлінського персоналу в усіх 
галузях економіки України, й торгівлі зокрема.  

                                           
© Крючко С.М., 2012 
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Метою даної статі є визначення сучасного стану кадрової політики підприємств різних галузей та форм власності України та 
розроблення перспективних напрямків розвитку її складових.  

В економічній системі, що розвивається в сучасних умовах глобалізації та євроінтеграції, формування кадрової політики 
повинно здійснюватись за рахунок оптимізації заходів на державному, регіональному рівнях та на рівні підприємства. 

В сучасних умовах розвитку національної економіки України в державній кадровій політиці [1] невідкладним є вирішення таких 
завдань, як:  

- створення загальнонаціональної системи управління персоналом та її складових: регіональних підсистем, орієнтованих на 
пріоритети регіонального розвитку;  

- розроблення та впровадження системи моніторингу людського розвитку; 
- детінізація ринку праці, подолання зловживань при наймі працівників, організації трудового процесу та оплати праці; 
- створення системи й технологій залучення інвестицій в людський розвиток;  
- удосконалення національної системи професійної підготовки з урахуванням реальних потреб у персоналі у сфері державного 

управління, соціально-гуманітарній сфері, ключових галузях економіки, промисловості та агропромисловому комплексі. 
Метою державної кадрової політики є забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, необхідними для 

реалізації національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою економікою 
[1]. 

Реалізація державної кадрової політики має бути спрямована на досягнення: 
в соціальному аспекті – високого рівня розвитку людського потенціалу держави, задоволення очікувань населення щодо 

професійної самореалізації, гідної оплати праці; 
в економічному аспекті – забезпечення всіх галузей суспільного виробництва кваліфікованими кадрами, зростання 

конкурентоспроможності держави, підвищення рівня добробуту населення; 
в інституційному аспекті – удосконалення нормативно-правової бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому 

менеджменті; 
в організаційному аспекті – розбудови системи управління трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства 

держави і суб'єктів підприємницької діяльності. 
Основні складові кадрової політики на підприємстві представлені на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Складові кадрової політики підприємства 

 
Згідно даних Державної служби статистики України [2, 3, 4] рівень прийому працівників за регіонами відображений на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка прийнятих працівників на підприємства за 2008-2010 рр. 

 
Рис. 2 дозволяє стверджувати про загальну позитивну динаміку зростання рівня прийнятих в усіх областях та в Україні в цілому у 

2010 році порівняно з 2009 роком. Згідно з нашими розрахунками найбільшим негативне відхилення рівня прийнятих у 2009 році порівняно 
з 2008 роком спостерігалося у м. Київ (-11 %), Луганській (-8,8 %) та Запорізькій областях (-7,1 %). 
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Динаміка показників, що характеризують причини звільнення працівників за регіонами представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динаміка причин звільнення за 2008-2010 рр. 
 

Найбільшими темпами знижувався рівень звільнених з причин плинності кадрів у 2009 році порівняно з 2008 роком, але у 2010 році 
ця тенденція була не такою вираженою і мала позитивний характер в усіх областях та по Україні в цілому. Найбільше змінився рівень 
звільнених з причин плинності кадрів у Вінницькій області (+4,7 %) та у м. Севастополь (+4,1 %). 

Важливий напрям кадрової політики – підготовку кадрів – відображено на рис. 4. З рис. 4 можна спостерігати різнобічні тенденції, 
що відбуваються в областях України стосовно первинної підготовки та перепідготовки, які характеризують відсутність систематизованого 
підходу до цього напряму кадрової політики. У більшості областей скорочується рівень первинної підготовки упродовж 2008-2010 років, а 
рівень перепідготовки має зворотню тенденцію, що можна вважати позитивним. 

Найбільш негативні показники у сфері первинної підготовки мали у 2010 році Волинська та Львівська області, в яких рівень 
зниження досяг майже 10 %, але в цих же областях найбільшими темпами зростав рівень перепідготовки. Найвищими темпами зростав 
рівень первинної підготовки у Вінницькій та Луганській областях у 2010 році порівняно з 2009 роком, але схожі тенденції відбувалися у 
сфері перепідготовки кадрів, де спостерігалося найбільш значне зменшення цього рівня. 

Проведене дослідження дозволяє визначити основні напрями розвитку кадрової політики в умовах трансформаційних змін 
економіки України. 
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Рис. 4. Динаміка показників підготовки кадрів за видами підготовки за 2008-2010 рр. 
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Перспективними напрямами кадрової політики на підприємствах, з нашої точки зору, мають бути: 
відновлення технологій відбору кадрів для зайняття як управлінських посад, так і посад нижчого рівня; 
створення механізму професійної адаптації працівників, які прийняті на підприємство; 
впровадження сучасних технологій управління персоналом для успішного вирішення виробничих і управлінських завдань з метою 

зниження плинності кадрів та звільнення працівників в цілому;  
запровадження періодичного оцінювання результатів професійної діяльності працівників; 
формування та забезпечення потреби у підготовці кваліфікованих робочих кадрів та фахівців з вищою освітою; 
формування системи безперервного професійного навчання кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на основі 

модернізації форм і методів навчання з урахуванням специфіки галузі, підприємства. 
Таким чином, запропоновані пріоритетні напрями кадрової політики сприятимуть підвищенню рівня управління персоналом, що 

забезпечуватиме формування працівника ринкового типу, орієнтованого на високі якісні та кількісні результати праці. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено визначенню стану основних складових кадрової політики в Україні та перспективних напрямів її розвитку. Досліджено 
основні тенденції в зміні рівня прийняття працівників, причин звільнення та підготовки кадрів на підприємствах України.  
Ключові слова: кадрова політика, прийняття працівників, звільнення працівників, підготовка кадрів, первинна підготовка, перепідготовка 
кадрів. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена определению состояния основных составляющих кадровой политики Украины и перспективных направлений ее 
развития. Исследованы основные тенденции в смене уровня приема работников, причин увольнения и подготовки кадров на предприятиях 
Украины. 
Ключевые слова: кадровая политика, прием работников, увольнение работников, подготовка кадров, первичная подготовка, 
переподготовка кадров. 
SUMMARY 
The article is devoted to the determination of the main components of personnel policy in Ukraine and promising areas of development. The basic 
trends in the level of adoption of workers causes of dismissal and training in the Ukraine.  
Key words: personnel policy, adoption workers, layoffs, training, initial training, retraining.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
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Постановка проблемы. Вопросы построения эффективной системы управления профессиональной подготовкой специалистов 

различных уровней и направлений представляются особенно актуальными в сфере современного экономического развития Украины. 
Выравнивание дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда может быть достигнуто за счет верной и рациональной 
государственной политики в сфере образования, подготовки и переподготовки специалистов актуальных специальностей, 
целенаправленной профориентационной работы и т.д. Однако на сегодняшний день ситуация в Украине характеризуется кризисными 
тенденциями в отношении перечисленных вопросов, а проводимые государственные реформы недостаточно эффективны. В связи с чем 
изучение и обобщение зарубежного опыта по развитию систем непрерывного образования и профессиональной подготовки всех стран мира 
в свете формирования  общества знаний и процессов мировой глобализации представляется актуальным. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы профессиональной подготовки и обучения достаточно  широко освещены в 
отечественной и зарубежной литературе по менеджменту персонала, в частности в работах М.В.Грачева, М.И.Магуры, А.Я.Кибанова, 
А.П.Егоршина, В.Е.Маслова, В.Н.Слынькова, Т.Ю.Базарова и др. В них отражены основные основные проблемы современных систем 
профессиональной подготовки и непрерывного образования как в Украине, так и в других странах мира. Особенности образовательных 
систем и профессиональной подготовки разнообразных государств рассматриваются в трудах различных исследователей Верхогляда О., 
Шкунова В., Марчука И., Корсака К., Даниленко И. и др. Однако пока что изучению преимуществ и недостатков мирового опыта в 
контексте осуществления профессиональной подготовки и его адаптации для украинских условий уделяется недостаточно внимания. 

Таким образом, целью исследования выступает изучение и обобщение мирового опыта в формировании и развитии систем 
управления профессиональной подготовкой и возможностей его применения в украинских условиях. 

Результаты исследования. Адаптированность системы образования и профессиональной подготовки к динамическим изменениям 
конъюнктуры спроса и предложения на мировых рынках труда, обеспечение подготовки рабочей силы, профессионально-
квалификационные параметры которой отвечают потребностям социально-экономического развития общества, выступают как 
определяющие факторы конкурентоспособности человеческих ресурсов.  

Наиболее близкой для Украины по структуре, содержанию и форме управления является образовательная система Российской 
Федерации. Существующая в настоящее время система управления высшим образованием сложилась, в основном, под влиянием 
отраслевой структуры экономики. Государственные высшие учебные заведения, выпускающие обученного и подготовленного специалиста, 
административно подчинены государственным органам управления (министерствам и ведомствам)  и функционально связаны с 
центральным органом управления высшим образованием – Министерстовм образования Российской Федерации.  

Система  профессионально-технического образования так же как и украинская оказалась в кризисной ситуации, поскольку была 
утрачена связь между этими заведениями и предприятиями, принимавшими выпускников. Адаптация этой ступени образования в РФ 
произошла в трех направлениях: изменение содержания образования,  поиск внебюджетных источников финансирования,  
реструктуризауия сети учебных заведений. 

                                           
© Ларичева А.В., 2012 
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В секторе высшего образования произошло изменение набора  специальностей, по которым осуществлялась подготовка, и  
расширение спектра услуг: второе высшее образование, переподготовка. Но следует отметить, что прием в ВУЗы осуществляется не на 
основе анализа тенденций или прогнозов, а как ответ на краткосрочные сигналы рынка.  

Подготовка студентов стала более универсальной, количество специальностей сократилось, одновременно с этим расширился 
спектр предлагаемых услуг, как по количеству направлений, так и по содержанию подготовки по отдельным специальностям. Расширяются 
масштабы подготовки, направленной на обеспечение рыночной инфраструктуры (по экономическим, управленческим и юридическим 
специальностям) и сферы сервиса [1]. 

В большинстве стран Европы основой высшего профессионального образования являются политехнические и другие 
профессиональные институты, которые функционируют наряду с сетью заведений университетского уровня. В последнее время система 
высшего образования  пополняется высшими профессиональными заведениями, а не университетами.  В высшие профессиональные 
заведения поступают те, кто получил среднее профессиональное образование.  Обучение в таких заведениях в несколько раз дешевле, чем в 
университетах, что позволяет увеличить количество молодежи, охваченной высшим образованием [2]. 

Так в Великобритании нет учебных заведений, аналогичных украинским профессиональным училищам, но колледжи 
дальнейшего образования  являются достаточно престижными учебными заведениями, где овладевают профессиями студенты многих 
стран мира. Местные предприниматели внимательно следят за программами обучения в колледжах и их студентами, таким способом  они 
выбирают себе будущих работников. 

Особенностями профессиональной подготовки в колледжах  дальнейшего образования являются: реализация как 
общеобразовательных, так и профессиональных программ на углубленном (продвинутом) или обычном (базовом) уровнях, с отрывом или 
без отрыва от производства; тесные связи с местной промышленностью и рынком (благодаря членству в правлениях и консультативных 
комитетах колледжей предприниматели принимают непосредственное участие в организации профессиональных курсов, определении  
содержания обучения).  Профессиональная ориентация в сфере высшего образования более развита в университетах [3].  

В то же время в Германии основной формой профессиональной подготовки является дуальная (двойная) система, включающая 
производственное обучение на производстве (три-четыре дня в неделю) и посещение государственной профессиональной школы (один-два 
дня в неделю). При такой системе государство контролирует обучение в профшколах, а органы самоуправления предпринимателей и 
другие компетентные инстанции – обучение на производстве. Эта система является частью второй ступени системы образования и 
практикуется наряду с посещением гимназий. Кроме этого в образовательной системе Германии существует практика «ориентировочной 
ступени», предшествующей подготовке в профшколах, цель которой – определять для детей подходящий для них тип учебного заведения. 

Федеральным законом о профессиональном обучении и другими нормативними документами в Германии устанавливается 
перечень профессий, называемых признанными. Они обязательны для обучения молодежи в возрасте до 18 лет, после достижения этого 
возраста можно выбирать профессии вне перечня, но предприятия в таком случае не гарантируют трудоустройство [3]. 

Хотя согласно конституции Франции у ее граждан нет права на профессионально-техническое образование, но нормативно-
правовая база, регулирующая профессионально-техническую подготовку, здесь очень развита. Образование провозглашено 
общегосударственным делом, и особое внимание уделяется именно начальному или школьному образованию, поскольку именно на этом 
этапе происходит социализация подрастающего поколения и формируются дальнейшие жизненные ценности. Поэтому индивидуальные 
ученические планы составляются и корректируются в течение длительного периода школьной жизни учащегося  при содействии всего 
педагогического  коллектива. 

Что касается профессионально-технического обучения населения, то обязанность государства во Франции состоит в обеспечении 
его непрерывности, а работодателей – в создании условий работникам для адаптации на своих должностях, способности занимать свои 
должности, в частности при смене работы, технологий и структур. Работники могут пройти обучение за счет работодателя в рамках плана 
обучения на предприятии - каждому работнику дается  20 часов для индивидуального обучения, которые могут быть использованы  в 
течение 6 лет (что позволяет всем работникам получить профессионально-техническую подготовку) [3].  

Канадская система профессионального образования в отличие от украинской, является децентрализованной. В Канаде в каждой 
провинции действует собственная система профессиональной подготовки. Управление профессионально-техническими учебными 
заведениями осуществляется  с помощью общественных формирований. В каждом заведении работает совет директоров (из представителей 
территориальной общественности), который осуществляет стратегическое управление.  

Профессионально-техническим учебным заведениям отводится ведущая роль в подготовке квалифицированных кадров для 
местных и региональных рынков труда. В Канаде доля выпускников высших учебных заведений незначительна – около 15% рабочей силы, 
остальные имеют профессионально-техническое образование. Вся система профессионально-технического образования в Канаде 
направлена на обеспечение потребностей работодателей в квалифицированной рабочей силе и позволяет своим выпускникам быть 
конкурентоспособными и успешными на рынке труда. Канадская система профессионально-технического образования  содержит ряд 
механизмов для поддержания связей между учебными заведениями и работодателями: постоянный сбор информации о ситуации на рынке 
труда, привлечение к работе наблюдательных советов, совместная работа над учебными программами и их модернизацией, обеспечение 
оборудованием, организация и мониторинг учебных практик и обучение на рабочем месте [4]. 

Особенностью профессиональной подготовки в США является наличие там региональных колледжей, оказывающих 
разнообразные профессиональные услуги населению с разным сроком обучения и консультирования (от 2-4 часов до двух лет). Это 
профессиональные консультирования, профессиональная диагностика, профессиональное обучение на начальном и среднем уровнях 
специалистов сельскохозяйственного образования, переобучение и повышение квалификации взрослого населения с целью 
трудоустройства и т.д. 

Региональный колледж объединяет  общее и профессиональное обучение, средние специальные учебные заведения, учебно-
производственные комбинаты, отраслевые институты повышения квалификации, ВУЗы  и разнообразные центры оказания  
образовательных услуг населению. Региональный колледж предлагает профессионаьные услуги по 66 специальностям, его основным 
преимуществом является постоянный учет личных интересов отдельного человека  и запросов населения в целом [3]. 

Большинство граждан США возрастом выше 25 лет не имеют степени бакалавра – в 2011 г. их число составило 87,6% (табл.1).  
Таблица 1 

Процент людей в возрасте от 25 лет, окончивших высшие школы и более и получивших степень бакалавра и более в США за 1950-
2011гг 

 Годы 
Диплом 

1950 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Высшие школы и более 34,3 77,6 84,1 85,2 85,5 85,7 86,6 86,7 87,1 87,6 
Степень бакалавра и выше 6,2 21,3 25,6 27,7 28,0 28,7 29,4 29,5 29,9 30,4 

 
Конкурентоспособность на рынке труда США определяется уровнем сформировавшихся базовых умений и навыков, которые 

считаются фундаментом профессиональной компетенции. К ним относятся: умение самостоятельно учиться, грамотность, знание 
математики, искусство общения, уровень развития творческого мышления, способность адаптироваться, решать разные проблемы, владеть 
собой, определять цель и планировать свою карьеру, умение осуществлять самооценку,  работать в команде и влиять на других.  
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Для решения вопросов реформирования высшего  образования в Украине важным может стать многолетний опыт работы частных 
(независимых) высших учебных заведений США. 

Частные (неазвисимые) колледжи и небольшие университеты с четырехлетним сроком обучения внедряют  в США разнообразный 
опыт получения образования. Правительство страны не контролирует ни учебные программы, ни методы преподавания в колледжах и 
университетах. Общими чертами этих учебных заведений являются: высокая  популярность и  доступность; небольшая численность 
студентов; преимущественная или полная ориентация на четырехлетний базовый университетский курс (значительное количество 
бакалаврских и очень малое – аспирантских, магистрских и докторских программ); патриотизм  профессорско-преподавательского состава 
своим учебным заведениям и своему делу; интерактивный, поощрительный, часто индивидуальный характер методики обучения [5]. 

Крупные частные университеты  с научно-исследовательской базой в США имеют большую финансовую независимость, чем 
общественные учебные заведения. При этом они финансируются не из федерального бюджета, а из бюджета отдельного штата и имеют 
большую финансовую гибкость: средства поступают от выпускников, благотворительных фондов, научных и других профессиональных 
организаций.   

В Японии обучению и развитию конкретных полезных обществу навыков начинается с самого раннего возраста. Система 
образования построена так, чтобы сформировать у каждого отдельного гражданина навыки и профессиональные качества, к которым у него 
имеются склонности. Промежуточным звеном между общим и высшим образованием являются высшие школы, которые дают углубленные 
знания по общему образованию. После этого можно поступить в обычный университет, ускоренный, профессиональный колледж или 
технический институт. Последние два дают узко- и широконаправленное профессиональное образование. Уровень трудоустройства в 
Японии наиболее высок у выпускников высшей школы степени магистра (74,8%), колледжей с двухгодичным курсом (69,9%) и 
университетов (68,4%) (табл.2). 

Профессиональное образование в Китае главным образом дают профессиональные ВУЗы, профтехучилища, техникумы, 
профессиональные средние школы, подготовительные центры, технические школы для взрослых и общественные курсы. 

Таблица 2 
Количество выпускников японских учебных заведений разных уровней подготовки, получивших работу, 2000-2009г 6 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Средняя школа 18,6 17,4 18,0 18,5 19,0 18,2 
Технологический колледж 59,7 53,8 53,8 54,3 54,2 53,6 
Колледж с двухгодичным курсом 56,0 65,0 67,7 70,2 72,0 69,9 
Университет 55,8 59,7 63,7 67,6 69,9 68,4 
Высшая школа 
- магистр; 
- доктор; 
- профессор 

62,9 
55,9 
- 

67,7 
57,2 
76,9 

70,0 
57,4 
33,0 

72,5 
58,8 
26,6 

75,1 
63,2 
30,5 

74,8 
64,3 
30,5 

В целях содействия лучшему соответствию профессионального образования требованиям урегулирования экономической 
структуры и развития урбанизации, в последние годы государство приняло действенные меры по урегулированию и реформированию 
развития профессионального образования, ориентированного на трудоустройство; с целью удовлетворить нужды резкого увеличения 
потребностей общества в высококачественных и квалифицированных кадрах, делается упор на реализации двух проектов 
профессионального образования — проекта подготовки остродефицитных квалифицированных кадров для отраслей современного 
производства и предприятий бытового обслуживания и проекта подготовки сельской рабочей силы, перемещающейся в города  

Таблица 3 
Анализ особенностей систем профессиональной подготовки в странах мира 

Страна Особенности профессиональной подготовки 
Россия Наибольшее развитие получила система высшего образования, профессионально-техническое остается 

недостаточно развитым, нет согласованности между всеми элементами системы профессиональной подготовки  
Великобритания Децентрализация профессионального образования позволяет регулировать потребности каждого региона.  

Действуют колледжи дальнейшего образования, которые сочетают направления общего и профессионального 
образования, с отрывом и без отрыва от производства  

Франция Сильная нормативно-правовая база, регулирующая профессиональную подготовку. Основная задача государства – 
обеспечение непрерывности образования, но во многом эти обязанности переложены на работодателей 
(законодательно закреплено 20 ч. индивидуального обучения) 

Германия Наличие многоступенчатой образовательной системы и двойной системы профессиональной подготовки – 
параллельного обучения в профессиональной школе и практики на рабочих местах, а также списка признанных 
профессий с гарантированным трудоустройством. Характерна высокая степень самостоятельности в выборе 
профессий, но и контроля тоже 

США Высокая степень децентрализации и развитость частных (независимых) учебных заведений позволяет оказывать 
всевозможные услуги по профессиональной подготовке, составлять индивидуальные программы и курсы, наиболее 
удовлетворяющие специальностям, актуальным для запросов рынка труда 

Канада Ведущая роль отводится профессионально-техническим заведениям, при этом уровень образования очень 
качественный на каждом уровне подготовки, ведется четкое отслеживание потребностей рынка труда, совместная 
работа над программами обучения и практики 

Япония Основная  концепция подготовки специалистов развитие личности работника на основе философии «группизма». 
Обязательным является начальное и общее образование,  которому уделяется особое внимание, затем идет старшая 
школа, по сути определяющая дальнейший выбор профессии, и высшее учебное заведение. Профессиональный и 
практический опыт и четкую специализацию японцы получают на рабочем месте 

Индия Важнейшая задача образовательной системы – ликвидация неграмотности населения и достижение повышения 
уровня занятости. Ведется целенаправленная модернизация профессиональных учебных заведений в особенности в 
сфере туризма и информационных технологий, реализуются образовательные проекты в других странах  

Китай Активное развитие системы образования всех уровней, очень быстрый скачок в качестве и выход на мировые 
стандарты. Развитая сеть дистанционного обучения, делается упор на реализации двух проектов 
профессионального образования - подготовки остродефицитных квалифицированных кадров для отраслей 
современного производства и предприятий бытового обслуживания и подготовки сельской рабочей силы, 
перемещающейся в города 

Бутан Ведется модернизация учебных заведений среднего профессионального образования, работает программа «ригней-
образования» (подготовка специалистов в области бутанского прикладного искусства), расширяется 
профессиональное обучение сельского населения, введена система льготных кредитов для поддержки молодых 
специалистов 
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В Китае за 50 лет был совершен мощный рывок развития образования, в результате чего при затратах не более 2% от 
общемировых расходов была решена проблема распространения общего обязательного образования, выведено на мировой уровень 
подготовки высшее образование.  

В последние годы образование развивается в направлении все большего углубления, охватывая все более широкие сферы. 10 лет 
назад мало кто знал о степени МВА (мастер делового администрирования), а в 2003 г. 62 ВУЗа набрали 30 тыс. будущих специалистов для 
подготовки по программе МВА. Сегодня уже хорошо известны и программы ЕМВА (мастер делового администрирования для 
руководителей), и MPA (мастер общественного администрирования) 7.   

В Индии существующая система профессионального образования пока что не в состоянии удовлетворить потребности 
государства, но в стране имеется огромный потенциал для развития профессионального образования в сфере туризма и гостиничного 
сервиса, а также IT-технологий, которые активно развиваются  

Сегодня ряд крупных индийских компаний реализует образовательные проекты в некоторых странах мира. Так в России на базе 
Московского авиационного института (МАИ) компанией «ITech» открыт первый Международный центр компьютерного обучения, где 
ведется подготовка будущих системных администраторов, программистов, разработчиков баз данных и т. д. [8].  

Особенно интересным представляется опыт становления современной системы образования в Бутане, поскольку ее 
политический строй и концепция «валового национального счастья» отличаются от общепринятых сегодня в мировой экономике.  

Увеличение числа дипломированных специалистов и возросший миграционный поток из сельской местности привели к 
существенным изменениям на рынке трудовых ресурсов. В целях поддержки молодых специалистов правительство разработало систему 
льготных кредитов: после трех лет работы на одном месте каждый бутанец имеет право получить ссуду от 30 до 500 тыс. нгултрум 
(приблизительно 660–11 100$ США) [8]. Подобного рода ссуды работающие бутанцы могут взять и для финансирования образования своих 
детей, в том числе в зарубежных учебных заведениях.  

Другим важным направлением развития системы профессионального образования стала реализация программы ригней-
образования. Данная программа предусматривает подготовку специалистов в области традиционного бутанского прикладного искусства, а 
также бутанских религиозных и традиционных искусств. Благодаря этой программе национальное искусство, мастерство, культура и 
история Бутана сохраняются в целости и передаются новому поколению для дальнейшего хранения и развития [8].  

Обобщая вышеизложенное, можно выделить основные элементы, уровни и особенности управления и развития 
профессиональной подготовкой в странах мира (табл.3). 

Основой профессиональной подготовки в Украине выступает система государственного образования, занявшая в 2011г 56 место 
и опередившая такие страны как Польша (62 место), Российская Федерация (78), Грузия (119) и т.д. 

По развитию высшего образования и профессиональной подготовки Украина занимает 45 место, при этом по степени охвата 
профессионально-техническим образованием находится на 8 (рис.1). 

 
Рис.1. Показатели, по которым оценивались образовательные системы стран 9. 
Что касается общей эффективности образовательной системы, то в рейтинге стран Украина заняла 72 место, а по качеству 

образовательной подготовки – 56. 
Выводы и предложения. Зарубежный опыт показал, что системы образовательной и профессиональной подготовки в разных 

странах мира накопили достаточно богатый опыт функционирования, развития и реформирования. Территориальное устройство в 
значительной мере влияет на степень централизации управления профессиональной подготовкой, но, как показывают исследования, 
децентрализированные системы более гибко адаптируются и в плане формирования учебных программ, и в плане финансирования и 
реагирования на возникающие проблемы. Укрепление рычагов регионального управления в системе профессиональной подготовки, 
развитие источников дополнительного финансирования учебных заведений, расширение свободы выбора методов преподавания и гибкости 
в формировании программ обучения согласно современным потребностям, усиление взаимосвязей между работодателями и выпускниками 
и т.д. могут быть использованы в качестве основных направлений реформ, проводимых в Украине в этой сфере.  

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті особливості функціонування систем професійної підготовки в різних країнах світу й можливості застосування 
накопиченого досвіду в сучасних умовах економіки України.  
Ключові слова: професійна підготовка, безперервна освіта, працевлаштування, ринок праці, кваліфікація. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены особенности функционирования систем профессиональной подготовки в различных странах мира и возможности 
применения накопленного опыта в современных условиях экономики Украины.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка, непрерывное образование, трудоустройство, рынок труда, квалификация. 
SUMMARY 
In the article features of worldwide vocational training systems functioning and possibilities of the saved-up experience application in Ukraine’s 
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economy modern conditions are considered.  
Keywords: vocational training, continuous education, employment, labor market, qualification. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку докорінно змінюється роль людини у виробництві. Людина 

виступає не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, а й головним стратегічним ресурсом компанії в 
конкурентній боротьбі, оскільки без добре підготованого персоналу високоефективної роботи домогтися неможливо [1, с.43]. 

Виходячи з вищезазначеного вкладення коштів в розвиток людських ресурсів стає довгостроковим фактором 
конкурентоспроможності організації. У зв’язку з цим витрати, пов’язані з персоналом, розглядаються вже не як втрати, а як інвестиції в 
людський капітал – основне джерело прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем, пов’язаних з необхідністю розвитку людських 
ресурсів підприємства та інвестування в інтенсифікацію цих процесів здійснили такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Г. Беккер, 
О. Грішнова, А. Кібанов, А. Колот, А. Льюіс, Р. Марр, В. Петюх, В. Савченко, Г. Щокін, Г. Шульц та інші. 

Виділення невирішеної проблеми. Разом з тим, в умовах зростаючої конкуренції між підприємствами та постійної інформатизації 
суспільства підвищується роль такого важливого ресурсу, як людський ресурс, що зумовлює необхідність дослідження процесів його 
розвитку та вкладання коштів в цю сферу. 

Метою статті є дослідження розвитку людських ресурсів та інвестиції в цей розвиток як передумови сталого функціонування 
підприємства. 

Результати дослідження. Успішність функціонування будь-якої організації визначається ступенем розвитку її людських ресурсів. 
Кожна компанія рано чи пізно приходить до єдиного висновку: персонал – це головний ресурс компанії. У сучасному конкурентному 
середовищі достатньо складно відрізнятись від конкурентів, усі ресурси майже однаково доступні на ринку. Тому останнім часом дуже 
активно розвивається тенденція вкладання коштів у розвиток людських ресурсів. 

Розвиток людських ресурсів має забезпечувати підвищення загального інтелектуального рівня особистості, розширювати її 
ерудицію та коло спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується в сучасному складному світі, у відносинах з людьми. В 
результаті, знижується плинність кадрів, підвищується мотивація працівників до праці, їх відданість цілям і стратегічним задачам компанії, 
забезпечується наступність в управлінні, покращується морально-психологічний клімат у структурних підрозділах організації [2, с.158].  

Інвестиції в людські ресурси в розвинених країнах світу виступають найважливішим фактором економічного зростання і 
підвищення конкурентоспроможності як на мікро-, так і на макрорівні. При цьому інвестиції в людину, в її інтелектуальний потенціал 
характеризуються безумовною вигодою, оскільки створюють тривалий, обмежений лише біологічними параметрами часу, інтегральний 
ефект [3]. 

За даними Всесвітнього банку, який проводив обстеження 192 країн, тільки 16% зростання у країнах з перехідною економікою 
зумовлені фізичним капіталом, 20% – природнім капіталом, інші 64% пов’язані з людським і соціальним капіталом. Це також дозволяє 
стверджувати, що інвестиції в розвиток людських ресурсів є найбільш вигідними та ефективними [4, с.132]. 

Найбільші компанії України дійшли висновку про важливість вкладання коштів в розвиток своїх людських ресурсів та необхідність 
постійного підвищення їх інтелектуального та професійного рівня. 

Так, Група СКМ, яка є найбільшою та провідною фінансово-промисловою групою  України і нараховує близько 200 тисяч 
працівників, прагне відповідати найвищим стандартам в усіх сферах своєї діяльності.  

Розуміючи, що розвиток працівників, реалізація їх унікальних індивідуальних здібностей є рушійною силою, яка дозволяє впевнено 
йти в напрямку збереження провідних позиції в українському бізнесі й бути авторитетним членом міжнародного бізнес-співтовариства, 
керівництво докладає великих зусиль для сприяння цим процесам. Саме тому навчання та підвищення рівня професіоналізму працівників є 
одним з пріоритетних напрямків розвитку Керуючої компанії АТ «СКМ» і всіх активів Групи СКМ. 

Компанія СКМ пропонує численні можливості та перспективи професійного розвитку, серед яких працівники можуть обрати 
найбільш ефективні для себе. 

Формами розвитку людських ресурсів компанії є такі: 
• розвиток на робочому місці (участь у різних проектах Компанії, що розвивають сесії всередині підрозділів, розширення зон 

відповідальності тощо); 
• самонавчання (користування бібліотекою Компанії, онлайн і друкованими ресурсами та ін); 
• коучинг; 
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• професійне навчання (участь в тренінгах, конференціях, семінарах, проходження довгострокових програм навчання, в тому числі 
за кордоном) [5]. 

В 2010 році кількість тренінгів в компаніях групи СКМ збільшилась порівняно з 2009 роком на 48%, а інвестиції  в навчання на 
83% – до 56,2 млн.грн. (рис.1).  
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Рис. 1. Інвестиції Групи СКМ в навчання працівників в 2008-2010 рр., млн.грн. [6] 

 
Про наявність тенденції до зростання кількості навчань працівників СКМ свідчать дані рисунків 2 та 3, причому відбувається 

одночасне зростання обсягів навчання як працівників робітничих спеціальностей, так і керівного складу компаній. 
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Рис. 2. Навчання працівників Промислових холдингів Групи СКМ у 2007-2010 рр. (кількість навчань) [6] 
 
Розглянувши розвиток трудових ресурсів та інвестування в цей процес в компанії СКМ загалом, хотілося б звернути увагу на ці 

процеси в найбільших її складових, а саме компаніях Метінвест та ДТЕК. 
Сьогодні в Групі Метінвест працює більше ніж 67 тисяч осіб. Працівники цієї компанії є основою успіху та ключовим ресурсом, 

який забезпечує її конкурентоспроможність, і тому велику увагу керівництво даної організації приділяє розвитку саме людських ресурсів 
[7, c.32; 8, с.26]. 
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Рис. 3. Навчання працівників непромислових компаній Групи СКМ у 2008-2010 рр. (кількість навчань) [6] 
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Компанія активно інвестує в навчання і розвиток працівників (рис.4) та надає широкі можливості для професійного зростання в 
масштабах Групи. Всього в 2009-2010 рр. в межах компанії Метінвест було проведено 82573 навчань, у тому числі 13521 – новим 
спеціальностям, 3491 – з розвитку компетенцій. 

Система розвитку людських ресурсів Групи охоплює всі категорії працівників – від робітників і фахівців до керівництва 
підприємств і керуючої компанії. 

Навчання і розвиток робітників відбувається протягом усього періоду роботи на підприємстві і спрямоване на розширення 
професійного профілю (освоєння суміжної професії) і підготовку до сучасних форм організації праці. 

 

9,54

14

21,8

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010

м
лн

.г
рн

.

 
Рис. 4. Загальний розмір витрат на навчання працівників Групи Метінвест в 2008-2010 рр. (млн.грн.) [8, с.28] 

 
Одним з ключових напрямів розвитку людських ресурсів є навчання лінійних керівників усіх рівнів, яке спрямоване на розвиток 

функціональних і менеджерських компетенцій. Для цього використовується весь спектр сучасних засобів навчання: бізнес-практикуми, 
виїзні семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, навчання у бізнес-школах. Наприклад, за період з 2006 по 2008 рік 96 менеджерів 
ВАТ «Сівши-ГЗК» і ВАТ «ЦГЗК» пройшли навчання і отримали «Професійний Сертифікат в області менеджменту» Відкритого 
університету (Велика Британія). [8, с.28] 

Компанія ДТЕК також надає значні можливості для професійного та особистісного зростання своїм працівникам і заохочує їх 
прагнення розвиватись про що свідчать дані на рисунку 5. 
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Рис. 5. Кошти, спрямовані на навчання працівників, та кількість працівників, які пройшли різні види навчання на 
підприємствах ДТЕК в 2007-2009 рр. [9, с.59] 

 
Для адміністративного персоналу в компанії діє широкий вибір навчальних програм на базі корпоративного університету – 

«Академії ДТЕК». Кожен співробітник щорічно проходить так званий корпоративний мінімум – професійну програму і тренінг розвитку 
компетенцій. Також працівники корпоративного центру та низки підприємств мають можливість самостійного дистанційного навчання за 
допомогою електронних курсів. 

Працівники, які зараховані до кадрового резерву компанії або програми підготовки наступників ТОП-50, отримують можливість 
навчання за модульними програмами «Енергія знань» та «Енергія лідера». Дані програми побудовані відповідно до стандартів МВА. 
Викладачами програм виступають топ-менеджери ДТЕК, професори Лондонської школи бізнесу та Києво-Могилянської бізнес-школи. У 
2011 році завершили навчання перші 22 випускника програми «Енергія лідера» і 55 випускників програми «Енергія знань». 

З моменту заснування «Академії ДТЕК» 20114 працівників Компанії завершили навчання в рамках програм з розвитку 
компетенцій, модульних програм, спецкурсів та курсів дистанційного навчання. 

Корпоративний університет ДТЕК став членом міжнародних асоціацій бізнес-освіти CEEMAN (Central and East European 
Management Development Association) та EFMD (European Фоундатіон for Management Development). 
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Виробниче навчання – ще одна масштабна складова освітніх ініціатив ДТЕК. Цей блок навчальних проектів націлений на розвиток 
виробничого персоналу і керівників. Всі співробітники Компанії регулярно проходять курси з підвищення професійної кваліфікації та з 
питань охорони праці. 

На базі виробничих підприємств ДТЕК протягом багатьох років працюють навчально-курсові комбінати, які проводять навчання та 
підвищення кваліфікації працівників, а також надають навчальні послуги іншим виробничим підприємствам вугільної та енергетичної 
галузей України [10, с.89]. 

Висновки та пропозиції 
Таким чином збільшення продуктивності праці внаслідок зростання інвестицій в людські ресурси стимулює працедавців до 

подальшого збільшення інвестицій в цей вид ресурсу з метою посилення ефекту зростання продуктивності праці. 
Активізація процесів розвитку висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом досягнення економічного 

зростання. Людський ресурс є найціннішим ресурсом, набагато більш важливим, ніж природні ресурси або накопичене багатство. Саме 
людський ресурс є засобом підвищення конкурентоспроможності, економічного зростання й ефективності функціонування будь-якого 
підприємства або організації [11]. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті на прикладі найбільших компаній України доведено важливість і необхідність навчання та підвищення професійного рівня 
працівників; наведено дані, що характеризують розвиток персоналу та інвестування в даний процес підприємств. 
Ключові слова: розвиток людських ресурсів, інвестиції в людські ресурси, професійне навчання, професійний рівень, 
конкурентоспроможність. 
РЕЗЮМЕ  
В статье на примере крупнейших компаний Украины доказана важность и необходимость обучения и повышения профессионального 
уровня работников; приведены данные, характеризующие развитие персонала и инвестирование в данный процесс предприятий. 
Ключевые слова: развитие человеческих ресурсов, инвестиции в человеческие ресурсы, профессиональное обучение, профессиональный 
уровень, конкурентоспособность. 
SUMMARY  
The article on the example of the largest companies in Ukraine proved the importance and need for training and professional development of 
employees; presents data characterizing the development of staff and investing in companies that process. 
Keywords: human resource development, investment in human resources, training, professionalism, competitiveness. 
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В умовах посилення глобалізаційних тенденцій розвитку світової економіки відбувається процес поступової трансформації 

наукових знань та сучасних технологій інформатизації суспільства у пріоритетний чинник забезпечення економічного зростання країни. За 
сучасних умов існування значних резервів матеріальних та людських ресурсів вже не забезпечує країні стабільно високі позиції у рейтингу 
загальної конкурентоспроможності, не розцінюються як стійкі конкурентні переваги. Першочергового значення в умовах поглиблення 
інтеграційних процесів у системі світогосподарських зв’язків набуває ефективне використання геостратегічного та ресурсного потенціалу, 
що може бути забезпечено на основі реалізації інтелектуальних чинників конкурентоспроможності, створення умов для пріоритетного 
розвитку сфери інформатизації та високоінтелектуальних послуг. Відповідно, актуалізуються проблеми формування інноваційних засад 
функціонування економік, посилення значення „знаннєвої” складової їх розвитку, що забезпечуватиме економіці стійкі конкурентні 
переваги.  

Останнім часом достатньо уваги у наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів приділялося дослідженню 
проблем, пов’язаних із визначенням специфічних чинників впливу на якісні характеристики робочої сили у контексті підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки (зокрема, В.С. Васильченка, О.А. Грішнової, І.В. Крючкової, Е.М. Лібанової, І.Л. 
Петрової, В.А. Савченка, М.В. Семикіної, А.А. Чухна). Водночас, окремі аспекти визначення специфіки дії інтелектуальних чинників 
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конкурентоспроможності в умовах інноваційних змін, пов’язаних із поліпшенням якісних характеристик людського потенціалу, дотепер 
залишаються недостатньо дослідженими. Саме тому метою статті є дослідження детермінант поліпшення якості людського потенціалу 
країни у контексті реалізації інтелектуальних чинників конкурентоспроможності та визначення специфіки його розвитку в умовах 
інноваційних змін. 

Трансформація суспільства на основі створення та нагромадження нових знань обумовила зміну пріоритетів економічного 
розвитку. Зокрема, найбільш ефективною може вважатися економіка, у якій основним виробничим ресурсом стають знання та інформація, 
розвинене інформаційне суспільство, тобто „економіка, яка основана на знаннях” (knowledge-based economy). Згідно позиції Л. Туроу, 
„...знання стає новим джерелом багатства, а працівник інтелектуальної праці є найважливішим ресурсом та активом будь-якої 
корпорації...”1, с. 115. В інформаційному суспільстві знання виходять на ринок товарів і послуг, виступаючи у якості технологій для 
виробництва матеріальних товарів і послуг, для задоволення потреб споживача в інтелектуальному та фізичному розвитку, та забезпечуючи 
підвищення конкурентоспроможності країн у загальному рейтингу. 

Відповідно до класифікації чинників впливу на конкурентоспроможність, запропонованою І.В. Крючковою 1, с. 20, 
виокремлюються, насамперед, фундаментальні чинники (розвиток інституцій, розвиток інфраструктури, розвиток макроекономіки, стан 
системи охорони здоров’я та початкової освіти), що становлять основу формування конкурентоспроможності країн. Об’єктивний хід 
суспільного розвитку обумовлює формування на базі цих факторів чинників, що підтримують ефективність (якість вищої освіти, 
ефективність ринків, технологічна готовність), які, відповідно, стимулюють виникнення та активізацію факторів інноваційності 
(витонченість бізнесу та інновативність). Реалізація чинників другого та третього порядку, пов’язаних, в першу чергу, із поліпшенням 
якісних параметрів функціонування економіки та відповідним підвищенням її ефективності, формує можливості підвищення рівня 
конкурентоспроможності країни. Важливу роль у структурі ресурсного потенціалу країни, ефективність використання якого 
забезпечуватиме країні отримання стійких конкурентних переваг, відіграє людський чинник як найважливіший інтелектуальний чинник 
конкурентоспроможності країни. Висока якість людського потенціалу, стан розвитку освіти, можливість застосування отриманих знань, 
ступінь інноваційної активності визначають можливість утримання країною високих позицій у рейтингу міжнародної 
конкурентоспроможності. 

В умовах загострення конкурентної боротьби на світових ринках підвищення ефективності розвитку економіки потребує 
поліпшення якості людського потенціалу країни, удосконалення існуючої системи освіти та підготовки конкурентоспроможної робочої 
сили, здатної обслуговувати високотехнологічне устаткування, розробляти інноваційні технології та створювати інноваційну продукцію. 
Водночас слід враховувати, що можливості реалізації цих завдань на макрорівні залежать від ефективності державної політики у сфері 
розвитку людського потенціалу, місця інноваційних складових людського розвитку у ієрархії державних пріоритетів, темпів структурної 
перебудови економіки, розвиненості інфраструктури, бюджетних можливостей держави. Чинниками поліпшення якості робочої сили на 
мезорівні виступають можливості місцевих бюджетів, ефективність регуляторної, фіскальної політики, галузеві та регіональні пріоритети 
та ресурсні можливості мезоекономіки. Поліпшення якості робочої сили на мікрорівні залежить від обсягів фінансування підприємствами 
програм професійного навчання та перепідготовки персоналу, стимулювання зацікавленості суб’єктів виробництва у підвищенні 
професійно-кваліфікаційного рівня праці персоналу як одного з найвагоміших чинників забезпечення випуску конкурентоспроможної 
продукції. Особистісна мотивація суб’єктів праці до генерування інноваційної та освітньої активності, підвищення власної 
конкурентоспроможності на індивідуальному рівні виступає дієвим важелем поліпшення якісних параметрів індивідуальної робочої сили.  

 

 
Рис. 1. Чинники підвищення конкурентоспроможності національних економік 

 
Отримання додаткових конкурентних переваг в умовах інноваційно орієнтованого розвитку економіки стає можливим за рахунок 

впровадження прогресивних технологій, які трансформуються у підвищення продуктивності праці. В умовах глобалізації світової 
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економіки пріоритетного значення набуває зв’язок конкурентоспроможності з продуктивністю економіки як джерела підвищення 
національних стандартів життя.  

Необхідною передумовою як забезпечення стабільності економічного розвитку, так і створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності робочої сили виступає забезпечення пропорційності змін оплати праці та приведення її у відповідність до змін 
продуктивності праці. Це передбачає необхідність посилення гнучкості детермінації оплати праці, забезпечення її конкурентності, 
реалізації мотиваційних стимулів до конкурентоспроможної праці. Мотивація до підвищення продуктивності праці, рівня освіти та 
майстерності ослаблюється внаслідок деформацій у системі оплати праці, втрати заробітною платою стимулюючої та відтворювальної 
функцій. Водночас надмірна соціалізація політики доходів призводить до значного перевищення рівнем соціальних трансфертів рівнем 
мінімальної заробітної плати, що призводить до зниження рівня зайнятості населення. Нерозвиненість ринкової складової доходів 
(прибутків від підприємницької діяльності, від операцій з нерухомістю та цінними паперами) також гальмує дію матеріальних чинників 
зростання конкурентоспроможності робочої сили. 

Формування інноваційних засад розвитку економіки неможливе без відмови від збереження орієнтованості економіки на 
використання дешевої робочої сили та природних ресурсів, посилення конкуренції та стимулів до оновлення інновацій. Забезпечення 
інноваційності економіки можливе за умов наявності конкурентоспроможної робочої сили, здатної обслуговувати інновації. Згідно даним 
„Звіту про глобальну конкурентоспроможність” Всесвітнього Економічного Форуму (World Economic Forum), здатність до інновацій, 
рівень технологічної готовності, сприйняття технологій на рівні компаній, ліцензування іноземних технологій виступають основою 
реалізації науково-технологічного та інноваційного потенціалу країни. І саме ті країни, що володіють значним науковим та 
інтелектуальним потенціалом, зможуть зайняти стратегічні позиції у конкурентній боротьбі, забезпечити стійке зростання 
конкурентоспроможності своїх економік (рис. 1). 

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному суспільстві потребує динамічного реагування на існуючі 
технологічні зміни з боку людського фактора. Для більшості країн із високим рівнем конкурентоспроможності національних економік 
характерним стає перехід від екстенсивного використання людських ресурсів з низьким рівнем базової професійної підготовки до 
інтенсивного використання висококваліфікованої робочої сили, більш гнучкої у сфері прийняття рішень і процесі адаптації до нових 
технологій. Для високотехнологічних секторів економіки закономірним стає превалювання тенденції до збільшення обсягів попиту на 
висококваліфікованих спеціалістів-універсалів, що не тільки мають спеціалізовану професійну підготовку, але й успішно оволодівають 
навичками підприємницької та управлінської діяльності.  

Необхідно зазначити, що поєднання досягнутого рівня міжособистісного спілкування та ефекту від Інтернет-орієнтованої 
міжпрограмної автоматизації дозволяє сформувати глобальну платформу для різних типів співробітництва, яка дозволяє значній кількості 
людей з територіально віддалених відстаней обмінюватися інформацією та співробітничати у різних сферах. Серед найбільш поширених в 
умовах інноваційних змін форм організації виробництва та праці виділяються, насамперед: 

- аутсорсінг (можливість передачі певних спеціальних внутрішніх функцій компаній іншій компанії для їх виконання, а потім 
включення отриманих результатів у повний операційний цикл); 

- офшоринг − перенесення одного з підприємств (філіалів) на іншу територію, що дозволяє виробляти той же продукт з меншими 
витратами на покупку ресурсів (матеріальних та трудових), за умов пільгового оподаткування, більш гнучкого трудового законодавства;  

- інсорсинг − форма горизонтального співробітництва та створення комерційної цінності, використання внутрішніх ресурсів, що 
передбачає можливість покупки малих логістичних та координуючих фірм, які спеціалізуються на різних видах діяльності, розташованих у 
різних куточках світу, з метою обслуговування поставок;  

- інформування − здатність створювати мережі збуту; персональний аналог використання відкритого доступу до інформації (опен-
сорсинга), аутсорсинга, інсорсинга, можливості організації ланцюга поставок та офшорного робочого місця для окремої людини, з 
урахуванням її мовних особливостей 3, с. 203.  

Заслуговує на увагу досвід Індії та Китаю щодо впровадження дистанційних форм організації виробництва та праці, використання 
переваг цих моделей для підвищення конкурентоспроможності країн. Приєднання Китаю до СОТ означало гарантування іноземним 
компаніям підпорядкування міжнародному праву та міжнародним стандартам практики ділових відносин; відмову від дискримінації 
іноземних громадян та фірм, застосуванням однакових тарифів та регламентацій; підпорядкування міжнародному арбітражу у випадку 
торговельних спорів з іншими компаніями чи іноземною країною; спрощення процедур реєстрації інвестиційних процедур. Значна 
концентрація низькооплачуваної робочої сили високого, середнього та низького рівня кваліфікації в країні, існування потреби у робочих 
місцях різного профілю, які б забезпечили зайнятість населення, наявність швидко зростаючого споживчого ринку, дозволили Китаю стати 
найбільшою офшорною зоною, яка забезпечує інтеграцію виробничих потужностей у глобальні мережі поставок.  

 

 
Рис. 2. Місце країн у рейтингу конкурентоспроможності у контексті інноваційного розвитку 

 
Причому по мірі нарощування виробничих потужностей Китай скорочує робочі місця в промисловості та компенсує їх новими 

робочими місцями у сфері послуг. Виробництво низькотехнологічних товарів витісняється виробництвом високотехнологічних, що 
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стимулює японські компанії переводити частину виробництва та основну частку збірки у Китай (у сфері продукції середнього діапазону), 
переключаючи внутрішні потужності на виробництво товарів з більшою добавленою вартістю. Поступово Китай переорієнтовується на 
стимулювання до набуття молоддю математичної, природничої та комп’ютерної освіти, побудову фізичної та телекомунікаційної 
інфраструктури, що дозволить включатися у глобалізований простір та створювати стимули та глобальні інвестиції (за рахунок низьких 
витрат, високої якості та гіперефективності) 

Отримавши можливість використовувати волоконну оптику, безкоштовно користуватися існуючими кабелями, Індія змогла 
поліпшити якість інтелектуального ресурсу населення (значна частина якого вільно володіє англійською мовою), забезпечивши наукову, 
інженерну та медичну освіту населення. Базуючись на досвіді обслуговування вузькоспеціалізованого програмного забезпечення 
високоприбуткових компаній та маючи досвід співробітництва з крупними компаніями США, індійські фірми почали розробляти власні 
програмні продукти та перекваліфіковуватися з фірм технічної підтримки у фірми-виробники (зокрема, у сфері комп’ютеризованих послуг 
та консультування) 3, с. 154.  

Дані “Звіту про конкурентоспроможність”, підготовленого експертами Світового Економічного Форуму (World Economic Forum), 
свідчать про наступний розподіл країн за рівнем конкурентоспроможності у контексті інноваційного розвитку (рис. 2).  

Пріоритетні позиції у рейтингу країн за рівнем технологічної готовності країни до інноваційних змін, рівнем співробітництва науки 
та виробництва, рівнем витрат фірм на науково-дослідницькі розробки та за якістю науково-дослідних інститутів займають країни  лідери 
інноваційного розвитку (Фінляндія, Німеччина), тоді як інноваційний розвиток країн пострадянського простору не відзначається стабільно 
позитивною динамікою.  

Якісна трансформацію суспільства на глобальному, макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях базується на забезпеченні 
прогресивного розвитку сучасних технологій. При переході від індустріального до постінформаційного етапу розвитку суспільства 
найбільшою мірою змінюються технологічний спосіб виробництва, характер виробничих відносин і відносини власності. 

Превалювання “фордистської моделі виробництва”, що характеризувалася спеціалізацією найманих працівників на виконанні 
обмеженої кількості чітко спланованих виробничих операцій, виступало домінуючою ознакою індустріального суспільства. Функціональні 
обов’язки працівників були обмежені вузькою спеціалізацією, механічним виконанням розроблених операцій, та практичною відсутністю 
творчого елемента в діяльності. Система промислового виробництва потребувала стандартизованої робочої сили, оскільки у традиційних 
секторах економіки робітники виконували одноманітну, стандартизовану роботу.  

Водночас з переходом до постіндустріального суспільства архаїчні форми праці, які приходять у суперечність з потребами нової 
техніки і технології, поступово стали непродуктивними. Поширення поступово набуває праця третьої хвилі, для якої характерна 
незалежність, винахідливість, ініціативність, володіння спеціальністю та професійним знанням. Одночасно обмежується сфера дії праці 
другої хвилі, якій притаманна праця жорстко регламентована, уніфікована. Сучасні високотехнологічні галузі економіки потребують 
ініціативних та освічених працівників, які, відповідно, потребують індивідуального ставлення до себе на роботі.  

Отримання стійких конкурентних переваг інноваційного характеру можливе на основі залучення країни до єдиного інформаційного 
простору (за рахунок розширення доступу до Інтернет-технологій, розвитку інформаційно-комунікативних технологій) в умовах 
інноваційного розвитку глобалізованої економіки. Це може бути забезпечено за умов дієвої підтримки з боку держави розвитку 
інформаційно-комунікативних технологій, посилення захисту інтелектуальної власності, забезпечення умов для трансферу технологій, 
поглиблення зв’язків між науково-дослідницьким та підприємницьким сектором. 

У контексті інноваційних змін розвиток людського потенціалу залежить від рівня освіти населення, зокрема, утримання високого 
освітнього рівня населення в результаті забезпечення високої якості освітніх послуг, збереження якісних показників функціонування 
освітньої системи. Система освіти повинна гнучко реагувати на сучасні вимоги ринку, і не тільки збільшувати обсяги підготовки 
спеціалістів по престижних професіях, але й зберегти і відновити на більш якісному рівні інженерні спеціальності. В умовах активізації 
інноваційних процесів, необхідності забезпечення зростання конкурентоспроможності країни в технічній та технологічній сферах, 
посилюється актуальність підготовки спеціалістів науково-технічного профілю 4, с. 63.  

Слід зазначити, що об’єктивний хід економічних процесів свідчить про поступову стабілізацію числа вакансій на заміщення 
вільних робочих місць за певними спеціальностям внаслідок обмежених можливостей економіки. Не менш важливим стримуючим 
фактором виступає збільшення обсягів пропозиції робочої сили певного профілю, обумовлене суттєвим збільшенням числа навчальних 
закладів, що спеціалізуються на підготовці спеціалістів по престижних спеціальностях (економіка, правознавство, менеджмент). Обсяги 
попиту на престижні професії задовольняються із насиченням національного ринку праці спеціалістами даного профілю. Перевищення 
цього рівня може, відповідно, призвести до посилення конкуренції між ними за отримання належного робочого місця, та, в подальшому, 
посилити напруженість на ринку праці. 

Водночас слід враховувати, що трансформаційні процеси, які відбуваються у ринково орієнтованій економіці України, суттєвим 
чином вплинули не тільки на професійно-кваліфікаційну структуру зайнятості, але й обумовили кардинальні зміни у рівні кваліфікаційних 
вимог роботодавців, необхідність забезпечення відповідності рівнів кваліфікації працівників вимогам сучасної технології. У першу чергу, 
це стосується виникнення нових інтегрованих професій; розширення діапазону вимог до працівників з боку роботодавців, які, поряд із 
професійно-кваліфікаційними, включають також вимоги до базових функціональних та особистісних якостей працівників, що не входять до 
переліку обов’язкових навичок (відповідно з класифікаторами професій).  

Відповідно, об’єктивність активізації інноваційних процесів у сучасних економічних системах обумовлює існування тісного 
зв’язку змін організаційно-технологічної структури підприємств виробничої сфери із динамікою професійно-кваліфікаційного рівня 
зайнятих на них працівників. В умовах глобалізації світової економіки конкуренцію на міжнародному ринку праці витримують лише 
представники найбільш кваліфікованої робочої сили, тоді як відсутність відповідності спеціальної професійної підготовки представників 
масових професій міжнародним вимогам значно ослаблює їх позиції на міжнародному ринку праці. Це, відповідно, потребує поліпшення 
якісних параметрів людського потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності робочої сили, її відповідності умовам 
інноваційної економіки. 
 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена аналізу проблем розвитку людського потенціалу, пов’язаних з реалізацією інтелектуальних чинників 
конкурентоспроможності, визначенню специфіки впливу інноваційної економіки на якісні параметри робочої сили у контексті підвищення 
рівня її конкурентоспроможності 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена анализу проблем развития человеческого потенциала, связанных с реализацией интеллектуальных факторов 
конкурентоспособности, определению специфики влияния инновационной экономики на качественные параметры рабочей силы в 
контексте повышения уровня ее конкурентоспособности 
SUMMARY 
This article is devoted to the analysis of the development of human potential, connected with the realization of the intellectual factors of the 
competitiveness, the definition of the specific features of the innovation economy’s influence on the quality parameters of the labor force at the 
context of the competitiveness growth 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ 

 
Лукьянченко Н.Д., д.э.н., зав.кафедрой  «Управление персоналом и экономика труда» Донецкого национального университета 
Масич Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Статистика»  Донецкого национального университета   

 
Постановка проблемы. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Украины и нейтрализация последствий 

экономического кризиса 2008-2009 гг. неразрывно связаны с решением таких проблем как возрождение производственной сферы, 
восстановление социальной защищенности населения, сбалансированности рынка труда. Являясь индикатором состояния экономики, 
конъюнктура рынка труда  в последние годы подвержена интенсивной динамике, что предопределяет необходимость ее прогнозирования.  

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением рынка труда, его составляющих – занятости и безработицы, 
занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Так методологическим вопросам регулирования рынка труда посвящены труды 
Павленкова В. А., Петюха В. Н.,  Буланова В. С., Волгина Н. А. Изучением  проблем занятости, определением рациональной структуры 
занятости занимались Сардак С., Куликов В. В., Терон И. В., Терещенко Н., Либанова Э.М. и другие. Однако вопросы прогнозирования 
будущего состояния рынка труда и формирования экономически обоснованной системы показателей, способных экономически грамотно 
охарактеризовать рынок труда, выявить резервы роста, установить взаимосвязи с различными социально-экономическими явлениями и 
процессами, оказывающими влияние на рынок труда, являются актуальными и требуют дальнейшего рассмотрения.  

Цель статьи состоит в разработке прогнозных показателей рынка труда Украины на краткосрочную перспективу (2012-2014 гг.) 
как основы обоснования управленческих решений относительно разработки мер по его регулированию. 

Результаты исследования. Прогнозирование – научная  деятельность, направленная на выявление возможных путей развития 
социально-экономических явлений и процессов, объектов прогнозирования. Прогноз – возможное будущее значение или состояние объекта 
прогнозирования, которые научно обоснованы. 

Среди проблем исследования воспроизводства рабочей силы в стране важное место занимают анализ и прогнозирование занятости 
и безработицы населения,  изучение основной тенденции развития этих общественных явлений. Проанализируем основное направление 
изменения численности безработного населения трудоспособного возраста, зарегистрированного в государственной службе занятости 
Украины, в % к населению трудоспособного возраста с 2000 по 2010 гг. (рис.1).  
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Рис.1. Динамика уровня зарегистрированной безработицы в Украине за 2000-2010 гг.[1] 
 
Общий вид графика дает возможность предположить целесообразность проведения аналитического выравнивания по линейной 

функции: .10 taayt   

Параметры трендового уравнения данного типа  исчисляются при помощи решения системы  двух нормальных уравнений: 
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 Если воспользоваться упрощенным методом расчета, когда 0 t , получим:  
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Все промежуточные расчеты параметров уравнения сведем в табл. 1. 
Параметры избранного уравнения  тренда будут равны:  
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Таким образом, уравнение тренда, описывающего тенденцию изменения уровня зарегистрированной безработицы в Украине за 
рассматриваемый период, имеет вид:  

                                                            .194,0218,4 tyt                                                                   (1) 
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Это означает, что в среднем за период с 2000 по 2010 гг. удельный вес численности безработного населения трудоспособного 
возраста, зарегистрированного в государственной службе занятости Украины, в общей численности населения трудоспособного возраста 
находился на уровне 4,22%. При этом в среднем за рассматриваемый период данный показатель ежегодно снижался на 0,19 п.п.     

Для оценки точности полученного уравнения тренда рассчитаем среднеквадратическую погрешность линейного уравнения тренда 
(промежуточные расчеты представлены в табл. 1): 

Таблица 1  
Динамика зарегистрированного уровня безработицы в Украине за 2000 – 2010 гг. 

Промежуточные расчеты  
Годы 

Уровень безработицы, % 
(y) t t2 yt ty   2tyy   

2000 4,4 -5 25 -22,0 5,17 0,5929 
2001 4,2 -4 16 -16,8 4,98 0,6084 
2002 4,5 -3 9 -13,5 4,79 0,0841 
2003 5,3 -2 4 -10,6 4,60 0,4900 
2004 5,5 -1 1 -5,5 4,41 1,1881 
2005 5,1 0 0 0 4,22 0,7744 
2006 4,5 +1 1 +4,5 4,03 0,2209 
2007 3,9 +2 4 +7,8 3,84 0,0036 
2008 3,4 +3 9 +10,2 3,65 0,0625 
2009 3,4 +4 16 +13,6 3,46 0,0036 
2010 2,2 +5 25 +11,0 3,27 1,1449 
Итого  46,4 0 110 -21,3 46,42 5,1734 

 
mn

tуty

t
S


 


2

 , [2] 

где m - число параметров в уравнении тренда.  

Имеем: .7582,0
211

1734,5





t
S  Тогда величина относительной ошибки составляет 18%. Полученное значение 

относительной ошибки незначительно превышает ее критический уровень (15%) и потому можно допустить возможность отображения 
тенденции изучаемого показателя полученным уравнением тренда. 

При условии, что тенденция уровня безработицы в ближайшее время не изменится, ее можно продолжить за границы 
динамического ряда. При этом следует исходить из того, что период прогноза должен быть в 3-4 раза короче периода предыстории. 
Прогноз на более отдаленную перспективу потребует уточнения параметров уравнения. Следовательно, в нашем случае прогнозировать 
показатель целесообразно не более чем на четыре года. 

Используя уравнение (1) иИсчислим прогнозный уровень зарегистрированной безработицы с 2012  по 2014 гг.: 
У2012 =4,22-0,19*7=2,89%; 
У2013 =4,22-0,19*8=2,70%; 

         У2014 =4,22-0,19*9=2,51%. 
Этот прогноз является точечным. Однако следует отметить, что при прогнозировании чаще используют интервальную оценку, для 

чего определяются доверительные интервалы прогноза. 
Прогноз на 2012  год по уравнению линейного тренда: 
1. Экстраполяция для t=7 дает y2012=2,89%; 
2. Значение критерия Стьюдента для уровня значимости α=0,1 и числом степеней свободы (k=11-2=9) составляет 1,833.  

3. Величина: ;39,1833,17582,0   t
t

S  

4. ;39,189,239,189,2  прогну   %28,4%50,1  прогну . 

Прогноз на 2013  год по уравнению линейного тренда: 
1. Экстраполяция для  t=8 дает y2013=2,70%; 
2. Значение критерия Стьюдента для уровня значимости α=0,1 и числом степеней свободы (k=11-2=9) составляет 1,833.  

3. Величина: ;39,1833,17582,0   t
t

S  

4. ;39,170,239,170,2  прогну   %09,4%31,1  прогну . 

Прогноз на 2014 год по уравнению линейного тренда: 
1. Экстраполяция t=9 дает y2014=2,51%; 
2. Значение критерия Стьюдента для уровня значимости α=0,1 и числом степеней свободы (k=11-2=9) 

составляет 1,833.  

3. Величина: ;39,1833,17582,0   t
t

S  

4. ;39,151,239,151,2  прогну   %90,3%12,1  прогну . 

Результаты полученных интервальных прогнозных расчетов представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Прогнозные значения уровня зарегистрированной безработицы в Украине на 2012-2014гг. 

Доверительные интервалы  
Годы 

yt, % 
 tS

t


 
нижняя граница верхняя граница 

2012 2,89 1,39 1,50 4,28 
2013 2,70 1,39 1.31 4,09 
2014 2,51 1,39 1,12 3,90 
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Также прогнозные значения уровня зарегистрированной безработицы и допустимые отклонения от прогнозных значений можно 

представить графически, продлив линию тренда (рис.2). 

Рис.2. 
Тенденция уровня зарегистрированной безработицы в Украине  и прогнозные ее значения  на 2012-2014 гг. 

 
Таким образом, по результатам прогноза можно с вероятностью 0,9 сделать выводы, что уровень зарегистрированной безработицы 

в Украине среди трудоспособного населения в ближайшей перспективе будет снижаться. 
Проанализируем динамику численности занятых в Украине за 2000-2010 гг. (табл.3) и через установленную закономерность 

изменения показателя рассчитаем прогнозные его значение на будущие года. 
Таблица 3 

Численность занятых в Украине в 2000-2010 гг.[1] 

Годы Численность занятых, млн.чел. Годы 
Численность занятых,  

млн.чел. 
2000 20,2 2006 20,7 
2001 20,0 2007 20,9 
2002 20,1 2008 21,0 
2003 20,2 2009 20,2 
2004 20,3 2010 20,3 
2005 20,7 В среднем 20,4 

 
Для прогнозирования применим метод экспоненциального сглаживания. Определяем параметр α, который характеризует уровень 

«обесценения» или старения данных. С его помощью так же рассчитывают весовые коэффициенты. 
По методу Брауна α рассчитывается как соотношение:  

,
1

2



т

  

где m – число точек входящих в интервал сглаживания или число точек начиная с момента изменения условий формирования ряда. 
Таким образом, α = 2/ (11+1)=0,167. 

За начальный уровень берем среднее значение, то есть yS )1(

0 , 
n

y
y


 , тогда 

)1(

0S =224,6/11=20,42 млн.чел.  

Определим экспоненциальные средние I и II порядка. Экспоненциальная средняя I порядка рассчитывается по формуле:  

                        
)1(
1)1(

)1(
 tStytS  .                        (2) 

Для каждого года данная величина, рассчитанная при помощи равенства (2) будет равна: 
(1)
1 0,167 20, 2 0,833 20, 42 3,37 17,01 20,38;S       

 
(1)
2 0,167 20, 0 0,833 20, 38 3, 34 16, 98 20, 32;S       

 
(1)
3 0,167 20,1 0,833 20, 32 3, 36 16, 93 20, 30;S       

 
(1)
4 0,167 20, 2 0,833 20,30 3,37 16,91 20, 28;S       

  
(1)
5 0,167 20,3 0,833 20, 28 3,39 16,89 20, 28;S       

  
(1)
6 0,167 20, 7 0,833 20, 28 3, 46 16,89 20, 35;S       

  
(1)
7 0,167 20,7 0,833 20,35 3, 46 16,95 20, 41;S       

  
(1)
8 0,167 20,9 0,833 20, 41 3, 49 17,00 20, 49;S       

  
(1)
9 0,167 21,0 0,833 20, 49 3,51 17,07 20,58;S       

  
(1)
10 0,167 20, 2 0,833 20,58 3,37 17,14 20,51;S       

  
(1)
11 0,167 20,3 0,833 20,51 3,39 17,08 20, 47.S       
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Экспоненциальная средняя II порядка: 
  .35,20

11

87,2232
0  yS    

                                                    
      .1 2

1
12

 tt SSS                                         (3) 

Проведем расчеты по уравнению (3): 
(2)

1 0,167 20,36 0,833 20,35 3, 40 16,95 20,35;S       
 

(2)
2 0,167 20,32 0,833 20,35 3,39 16,95 20,34;S       

 
(2)
3 0,167 20,30 0,833 20,34 3,39 16,94 20,33;S       

 
(2)
4 0,167 20, 28 0,833 20,33 3,39 16,94 20,33;S       

  
(2)
5 0,167 20, 28 0,833 20,33 3,39 16,94 20,33;S       

  
(2)
6 0,167 20,35 0,833 20,33 3, 40 16,94 20,34;S       

  
(2)
7 0,167 20, 41 0,833 20,34 3, 41 16,94 20,35;S       

  
(2)
8 0,167 20, 49 0,833 20,35 3, 42 16,95 20,37;S       

  
(2)
9 0,167 20,58 0,833 20,37 3, 44 16,97 20, 41;S       

  
(2)
10 0,167 20,51 0,833 20, 41 3, 43 17,00 20, 43;S       

  
(2)
11 0,167 20,51 0,833 20, 43 3, 42 17,02 20, 44.S       

  
Численность занятых в последующие годы, т.е. их прогнозные значения рассчитываем по формуле:  
 

                                             
 







 1

2 21

1
nn

n
SS

y .                                                   (4) 

Прогноз численности занятых в Украине на 2012 год, рассчитанный по формуле (4) составит: 

 
52,20

167,01

45,2048,20167,02
2012 




у  тыс.чел. 

Прогноз численности занятых в Украине на 2013 год: 

 
54,20

167,01

45,2049,20167,02
2013 




у  тыс.чел.. 

Прогноз численности занятых в Украине на 2014 год: 

 
56,20

167,01

45,2050,20167,02
2014 




у  тыс.чел.      

Полученные прогнозные значения анализируемого показателя являются точечным прогнозом. Однако, как известно, для получения 
более достоверных данных о возможных в будущем значениях показателя, необходимо точечный прогноз дополнять установлением 
доверительных интервалов прогноза (ДИ),  которые рассчитываются следующим образом: 

ДИ: [



 


2

11 yStny  ], 

где 
 

1

2




 

n

yy
S y . 

 Имеем: S у =0,344. Значение критерия Стьюдента для уровня значимости α=0,05 и числом степеней свободы (k=11-2=9) составляет 

2,262.  

.045,1091,01
167,02

167,0
1

2
1 










 

Тогда, доверительный интервал будет составлять [ 81,01 пу ]. Итоговые прогнозные значения представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Прогнозные значения численности занятых в Украине за 2012-2014 гг. 

Доверительные интервалы Период 
опережения 

1ny
 


 


2

1
y

St
 

нижняя граница верхняя граница 

2012 20,52 0,81 19,71 21,33 
2013 20,54 0,81 19,73 21,35 
2014 20,56 0,81 19,74 21,37 
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Динамику численности занятых в Украине и полученные прогнозные значения можно наглядно представить графически 

следующим образом (рис.3).  
 

 
 Рис.3 Численность занятых в Украине за период 2000-2014 гг. 

 
Таким образом, по результатам прогноза ряда динамики численности занятого населения в Украине (рассмотренного за последние 

11 лет) с использованием метода экспоненциального сглаживания, можно сделать вывод, что в ближайшие 3-4 года данный показатель не 
будет снижаться. 

При этом следует отметить, что его величина так и не достигнет докризисного уровня. С вероятностью 0,95 можно утверждать, что 
при сохранении сформированной тенденции численность занятых в ближайшие годы будет находиться на уровне 20,5 млн. чел. и не выйдет 
за пределы 19,7 – 21,3 млн. чел. 

Выводы. Прогнозирование показателей, характеризующих рынок труда Украины, позволило установить, что удельный вес 
численности безработного населения трудоспособного возраста, зарегистрированного в государственной службе занятости Украины, в 
общей численности населения трудоспособного возраста в предстоящие 2-3 года будет снижаться в среднем на 0,19 п.п. Что касается 
изменения численности занятого населения, то результаты прогнозных расчетов с использованием метода экспоненциального сглаживания 
свидетельствуют о некоторой стабилизации величины показателя в ближайшие 2-3 года. При этом, с вероятностью 0,95 можно утверждать, 
что при сохранении сложившейся тенденции численность занятых в ближайшие годы не достигнет докризисного уровня. Полученные в 
ходе проведенного исследования прогнозные показатели должны быть учтены при разработке программ занятости на 2013-2014 гг. и 
определении приоритетов государственной кадровой политики относительно подготовки и эффективного использования кадров, 
обеспечения социальной защищенности безработных граждан.  

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена розробці прогнозних показників ринку праці України на короткострокову перспективу. Проаналізована динаміка 
показників зайнятості й безробіття в Україні. Встановлено, що питома вага чисельності безробітного населення працездатного віку, 
зареєстрованого в державній службі зайнятості України, у загальній чисельності населення працездатного віку в майбутні 2-3 року буде 
знижуватися,  а показники зайнятості стабілізуються, але при збереженні існуючої тенденції чисельність зайнятих у найближчі роки не 
досягне докризового рівня. 
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, прогноз 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена разработке прогнозных показателей рынка труда Украины на краткосрочную перспективу. Проанализирована динамика 
показателей занятости и безработицы в Украине. Установлено, что удельный вес численности безработного населения трудоспособного 
возраста, зарегистрированного в государственной службе занятости Украины, в общей численности населения трудоспособного возраста в 
предстоящие 2-3 года будет снижаться,  а показатели занятости стабилизируются, но при сохранении сложившейся тенденции численность 
занятых в ближайшие годы не достигнет докризисного уровня. 
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, прогноз 
SUMMARY 
Article is devoted to development of  forecast indicators of a Ukrainian labor market on short-term prospect. Dynamics of indicators of employment 
and unemployment in Ukraine is analysed. It is established that specific weight of jobless population number of the able-bodied age registered in 
public service of employment of Ukraine, in a total number of the population of able-bodied age the forthcoming 2-3 years will decrease. Indicators of 
employment are stabilized, but at preservation of the developed tendency number occupied in the next years won't reach pre-crisis level. 
Keywords: labor market, employment, unemployment, forecast 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Лутай Л.А., зав. кафедри економіки і менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського   

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку будь-кого підприємства найпоширенішим засобом на практиці є застосування 

стратегічних підходів до управління персоналом. Ґрунтуючись на класичних наукових поглядах американського вченого-економіста 
І. Ансоффа [1] – одного з провідних розробників методології стратегічного управління підприємством у цілому, відомий російський 
учений-економіст А. Кібанов у своїх дослідженнях обґрунтував необхідність застосування стратегічного управління персоналом та, при 
цьому, визначив орієнтири, на які повинна бути націленою така стратегія, та необхідний перелік заходів у процесі її розробки, а саме: 
досягнення загальної цілі підприємства з урахуванням результатів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, та визначення 
можливостей та бажання персоналу досягти визначеної цілі з можливостями відбору стратегічних варіантів [2, с.153-154]. 

Саме з такими поглядами пов’язана необхідність формування логістично-мотиваційної стратегії та її реалізації в якості ключового 
елементу логістичного механізму управління мотивацією персоналу торгівельного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З різних наукових точок зору проблематика трудової мотивації розглянута вченими-
економістами. На цих основах можна виділити дві наукові школи: перша, та, що досліджує проблеми мотивації праці найманих 
працівників, представниками якої є І. Бєлов, А. Гастєв, Д. Карпухін, Ю. Кокін, В. Ракоті, Р. Слезінгер, Р. Яковлєв та інші; друга, в якої 
об'єктом дослідження є мотивація трудової діяльності, що розкрито в наукових працях відомих українських учених-економістів, таких як Д. 
Богиня, О. Грішнова, А. Калина, А. Колот, Г. Куліков, О. Уманського та інших. 

Проблемам мотивації на промисловому підприємстві присвячено наукові праці Н. Лук’янченко, О. Дороніної . В своїх 
дослідженнях вони обґрунтовують думку про те, що мотивація є складовим елементом процесу управління оплатою праці, підсистемою в 
системі управління трудовим колективом, чинником впливу на трудову поведінку та зміцнення дисципліни праці [3, с.16-17; 4, сс.29, 31-32, 
68]. 

В той же час, у наукових працях вчених-економістів, які досліджують методологічні та практичні проблеми використання 
інструментарію логістики в системі управління підприємством, опосередковано визначається роль мотивації в стратегічному менеджменті, 
зокрема, при формуванні логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом. При цьому слід виділити вагомий внесок українських 
вчених-економістів у розвиток логістики на сучасному етапі: М. Беспарточного, Н. Гриніва, Є. Крикавського, С. Леонова, В. Репетацької, І. 
Фадєєвої, Л. Фролової, Н. Шуляр та інших. 

Виділення невирішеної проблеми. Отже можна визначити наукові проблеми, пов’язані з подальшим розвитком двох 
фундаментальних процесів: по-перше, це вдосконалення наукових підходів до розвитку мотивації з урахуванням логістичних інструментів; 
по-друге, це формування логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства. Таким чином визначення  ролі мотивації 
має два найважливіших аспекти: перший – пов’язаний з самим процесом оцінки трудової діяльності працівника; другий – пов’язаний з 
процесом розробки логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом [5, с.216-226]. 

З наукової точки зору, практичні проблеми на досліджених підприємствах виникають внаслідок протиріч у сфері логістично-
мотиваційного середовища, що зумовлено наступними причинами: відсутністю системного підходу до управління мотивацією персоналу з 
урахуванням логістичних інструментів, що продукується розбалансованістю між функціонуванням двох систем – логістики та мотивації; 
відсутністю комплексних підходів до стратегічного управління персоналом на основі спонукання працівників до скорочення терміну руху 
товару на кожній стадії логістичного процесу; недосконалістю розробки систем мотивації та управління персоналом і, зокрема – її 
підсистем, що не дозволяє вірно обрати загальну стратегію підприємства, реалізація якої забезпечується завдяки продуктивній праці 
кожного працівника і залежить від його мотиваційного типу та тих мотиваторів, що застосовуються відносно нього. 

Мета наукової статті. Таким чином, одним із важливих стратегічних рішень ефективного функціонування на конкурентному 
ринку промислового підприємства на сучасному етапі є збалансування процесу управління мотивацією на кожній стадії логістичного 
процесу до системи управління персоналом із урахуванням результатів комплексної оцінки логістично-мотиваційного середовища, що 
потребує поглиблення науково-практичних положень із вищевизначеної наукової проблеми. 

Результати дослідження. Необхідність формування логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом актуалізується 
практичними проблемами, що виникають на промислових підприємствах і мають ознаки відсутності ефективних методів стратегічного 
управління на них у цілому. До таких проблем віднесено наступні: невідповідність обраних стратегій розвитку підприємств логістично-
мотиваційному середовищу та мотиваційним типам працівників; погіршення, у зв’язку з цим, економічних показників, які характеризують 
продуктивність живої та уречевленої праці; відсутність у стратегічному управлінні персоналом орієнтирів на задоволення потреб 
працівників і створення сприятливого логістично-мотиваційного середовища; відсутність у стратегічному управлінні орієнтирів на 
збалансованість між витратами на оплату праці та її результатами; відсутність стратегічних підходів щодо спонукання персоналу до 
мінімізації витрат часу на стадії закупівлі та скорочення витрат на стадії зберігання товару; відсутність стратегічних рішень щодо 
вдосконалення технологічних операцій на стадіях закупівлі, транспортування та зберігання (складування) товарів  

 Вирішення наукового завдання з розробки методичних основ формування логістично-мотиваційної стратегії управління 
персоналом повинно враховувати наступні концептуальні положення: 

по-перше, з урахуванням того, що реалізація самої стратегії та впровадження логістичного механізму управління мотивацією 
зорієнтовано на досягнення цілей підприємства, що не виключає задоволення потреб працівників, необхідно, виходячи зі встановлених 
мотиваційних типів, обрати методи стимулювання та покарання залежно від результатів праці [6,с. 39;7]; 

по-друге, відбудова стратегії, як і відбудова логістичного механізму управління мотивацією, ґрунтується на відповідному базисі та 
включає необхідні чотири елемента вирішення стратегічних завдань і досягнення стратегічних цілей з урахуванням критеріїв, що формують 
логістично-мотиваційне середовище; 

по-третє, стратегія передбачає вдосконалення системи оплати праці задля встановлення збалансованості між винагородою за працю 
та її результатом; 

по-четверте, стратегія передбачає вдосконалення системи управління персоналом за її підсистемами з точки зору задоволення 
працівників їх функціонуванням; 

по-п’яте, стратегія повинна підлягати моніторингу. 
Вищевикладені умови та положення дозволяють розробити методичні основи з формування логістично-мотиваційної стратегії 

управління персоналом, які складаються з наступних етапів (рис. 1). 

                                           
© Лутай Л.А., 2012 
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Рис. 1 Етапи формування логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом промислового підприємства 
 
Виходячи з характеризованих концептуальних положень, логістично-мотиваційна стратегія повинна враховувати стратегічні 

підходи щодо управління персоналом, його мотивацією з орієнтацією на задоволення потреб працівників, виходячи з мотиваційних типів, 
завдяки чому створюється сприятливе логістично-мотиваційне середовище та досягається головна мета впровадження логістичного 
механізму управління мотивацією персоналу на торгівельному підприємстві. 

Оцінка логістично-мотиваційного середовища дозволяє встановити його сприятливість (несприятливість) за наступними 
критеріями: «К1» – за мотиваційними типами працівників; «К2» – за ступенем задоволення потреб; «К3» – за якістю трудового життя; «К4» – 
за системою управління персоналом; «К5» – за стадіями логістичного процесу. 

Виходячи з отриманих даних для формування логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом визначаються пріоритетні 
напрями удосконалення логістично-мотиваційного середовища за визначеними критеріями з урахуванням їх значення та, відповідно, 
вирішуються стратегічні завдання щодо досягнення їх оптимального значення, яке повинно дорівнювати «5» балів. 

За цією гіпотезою, визначення напрямів удосконалення логістично-мотиваційної стратегії та відбір стратегічних завдань має 
наступну логіку вирішення (рис. 2): 

Якщо (ΣКп ÷ 5 < 5), то на підприємстві визначаються напрями вдосконалення логістично-мотиваційного середовища, відповідно до 
яких приймаються та вирішуються стратегічні завдання в процесі реалізації логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом. 

 
Рис. 2 Оптимальне значення логістично-мотиваційного середовища за 5-ма критеріями 
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Очевидно, що виходячи з отриманих даних дослідження процесу управління мотивацією на промислових підприємствах 
обираються свої стратегічні пріоритети за критеріями оцінки логістично-мотиваційного середовища. При цьому зміст завдань за 
стратегічними пріоритетами визначається практичними проблемами, які виникають на окремому підприємстві та потребують їх вирішення 
за кожним із критеріїв у своїй послідовності.  

Так, виходячи з проведеного дослідження щодо аналізу внутрішнього логістично-мотиваційного середовища, для промислових 
підприємств розроблено плани заходів за стратегічними пріоритетами при формуванні логістично-мотиваційної стратегії управління 
персоналом відповідно першочерговості їх вирішення 

Плани заходів за стратегічними пріоритетами при формуванні логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом для 
досліджених підприємств зумовлюють необхідність вирішення стратегічного завдання відповідно етапу «встановлення залежності витрат 
на оплату праці від основних економічних показників із відбором форм і методів стимулювання за стадіями логістичного процесу» (див. 
рис.1), що, у свою чергу, є складовою стратегічною метою при впровадженні логістичного механізму управління мотивацією персоналу на 
торгівельному підприємстві (таблиця 1) 

Таблиця 1.  
План заходів за стратегічними пріоритетами при формуванні логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом для 

промислового підприємства 
Критерій оцінки 

(пріоритет) 
Заходи за стратегічним пріоритетом, 

відповідно критерію оцінки 
1 2 

Удосконалення 
логістичної системи 
(К5) 

Усунення причин виникнення нещасних випадків на стадіях транспортування та зберігання; 
впровадження на цих стадіях графіків роботи механізмів і обладнання. 
Удосконалення технологічних процесів на кожній стадії та гігієнічних умов праці. 
 
Спонукання працівників до зниження транспортних і складських витрат; упровадження схем 
переміщення матеріалів, технологічних карт і планів-карт розміщення матеріалів. 
Удосконалення стадії транспортування шляхом розширення варіантів використання автотранспорту 

(укладення довгострокових договорів із автотранспортними підприємствами); удосконалення технічного 
обслуговування, конструктивної надійності транспорту 

Удосконалення 
підсистем у системі 
управління 
персоналом (К4) 

Поліпшення умов праці: впровадження графіків роботи механізмів і обладнання та підвищення рівня 
механізації та автоматизації робочих міст на кожній стадії логістичного процесу. 
Стимулювання праці: стимулювання персоналу за виконання нормативів при виконанні технологічних 
операцій (за умови впровадження відповідних нормативів на кожній стадії логістичного процесу); 
розробка системи оцінки праці залежно від її продуктивності; стимулювання до впровадження 
технологічних схем переміщення матеріалів, технологічних карт і планів-карт розміщення матеріалів. 
Розвиток кадрів: заохочення працівників до підвищення кваліфікації (не залежно від стадії 
технологічного процесу); забезпечення соціального розвитку. 
Юридичні послуги: вдосконалення колективно-договірного регулювання шляхом розробки та  

Підвищення якості 
трудового життя (К3) 

використання положень щодо формування та розподілу ФОП і преміювання за структурними 
підрозділами та стадіями логістичного процесу. 
Інформаційне забезпечення: розширення способів передавання інформації (впровадження відповідних 
технічних засобів телекомунікаційного зв’язку та внутрішньої мережі) 

Підвищення якості 
трудового життя (К3) 

Удосконалення технологічних процесів; стимулювання за підвищення продуктивності праці; організація 
харчування працівників та забезпечення можливості для дітей працівників відвідувати дитячі заклади 

Визначення 
аргументів мотивації 
та методів 
стимулювання з 
урахуванням 
мотиваційних типів 
працівників (К1) 

Надання можливості працівникам із патріотичним типом можливості розпоряджатися результатами своєї 
праці з метою розвитку у них господарського типу (забезпечення їх участі в управлінні, кар’єрного 
зростання). 
Збільшення кількості працівників професійного типу з переорієнтацією інструментально-налаштованих 
на змістовність роботи, її складність і визнання за успіхи; надання свободи у прийнятті рішень; 
забезпечення кар’єрного зростання участі в управлінні справами 

 
Наведені плани заходів за стратегічними пріоритетами при формуванні логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом 

для промислового підприємства зумовлюють необхідність вирішення стратегічного завдання відповідно етапу встановлення залежності 
витрат на оплату праці від основних економічних показників із відбором форм і методів стимулювання за стадіями логістичного процесу, 
що, у свою чергу, є складовою стратегічною метою при впровадженні логістичного механізму управління мотивацією персоналу на 
промисловому підприємстві. 

Для вирішення цього завдання запропоновано загальну методику формування та розподілу фонду оплати праці з виділенням у 
ньому основної та заохочувальної частки, яка визначається залежно від якості реалізації заходів за стратегічними пріоритетами, відповідно 
критеріїв оцінки. 

Наступним стратегічним завданням при формуванні логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом, яке необхідно 
вирішити перед тим, як вона впроваджується на підприємстві, є визначення обґрунтованості обраної стратегії підприємства логістично-
мотиваційному середовищу (рис. 1). Актуалізація необхідності вирішення цього стратегічного завдання зумовлено тим, що у процесі 
аналізу внутрішнього логістично-мотиваційного середовища на промислових підприємствах  визначено практичні проблеми, які не 
дозволяють їх керівництву забезпечити розвиток підприємств у відповідності до стратегічного курсу. У зв’язку з цією практичною 
проблемою для досліджених підприємств, на яких потребується коригування, або зміна стратегії, визначено стратегічні орієнтири щодо 
управління персоналом 

У процесі розробки та реалізації логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом, поруч із вищевизначеними 
методичними умовами, керівниками промислових підприємств повинні бути врахованими сильні та слабкі сторони та можливості й загрози 
логістично-мотиваційного середовища.  

Не менш актуальною проблемою для промислових підприємств, які впроваджують логістично-мотиваційну стратегію управління 
персоналом, є формування бюджету для реалізації окремих заходів за стратегічними пріоритетами розроблених планів, а також розрахунок 
ефекту від їх реалізації, й від реалізації стратегії у цілому. Поруч із цим потребується поточний аналіз і контроль за процесом реалізації 
логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом, що надасть змогу оцінити ефективність від заходів, які вживаються на 
підприємстві та забезпечують досягнення його мети та, зокрема, мети упровадження логістичного механізму управління мотивацією 
персоналу на промисловому підприємстві. 

Вирішення цієї наукової проблеми, поруч із вищевикладеними методичними основами формування логістично-мотиваційної 
стратегії управління персоналом, потребує застосування моніторингу її реалізації. 
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Обґрунтування логістичного механізму та розроблені методичні основи формування логістично-мотиваційної стратегії управління 
персоналом на промислових підприємствах дозволило дійти висновку про необхідність застосування моніторингу, впровадження якого, 
одночасно виокремлено необхідним стратегічним рішенням реалізації самої стратегії та визначено завершальним етапом у процесі її 
розробки та впровадження . 

Виходячи з того, що моніторинг обрано найважливішим інструментом, застосування якого дозволяє досягти не тільки цілей самої 
логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом, але й впровадження логістичного механізму управління мотивацією персоналу 
на промисловому підприємстві, виділено основні принципи його проведення, які полягають у наступному. Використання моніторингу 
повинно: 

1) надати можливість керівнику підприємства відстежити динаміку зміни обраних показників за п’ятьма критеріями, порівняно з 
реалізацією заходів у відповідності до плану логістично-мотиваційної стратегії; 

2) визначити ефект від реалізації заходів і витрат фінансових ресурсів; 
3) надати комплексну оцінку реалізації логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом, в якій відбивається зміна 

кожного з п’яти параметрів, які аналізуються при виконанні заходів, що потребує розрахунку інтегрального показника – «ефективності 
реалізації логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом». 

4) врахувати проведення поточного аналізу та контролю за зміною обраних показників, які визначають стан реалізації заходів за 
змістом стратегії та обрано в якості прикладу для кожного з досліджених підприємств. 

Висновки та пропозиції. Таким чином ключовим елементом розробленого механізму є логістично-мотиваційна стратегія 
управління персоналом, упровадження якої та використання на практиці потребує формування відповідних методичних основ. Останні 
ґрунтуються на наступних концептуальних положеннях: відбір методів стимулювання та покарання залежно від мотиваційних типів 
працівників і результатів праці; використання в якості базису критеріїв, що формують логістично-мотиваційне середовище; вдосконалення 
системи оплати праці задля встановлення збалансованості між винагородою за працю та її результатом; вдосконалення системи управління 
персоналом за її підсистемами з точки зору задоволення працівників їх функціонуванням; застосування моніторингу.   

Потребує подальшої розробки аргументація етапів формування логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом 
промислового підприємства, розробка функціонально-структурної моделі процесу реалізації стратегії, розробка методики проведення 
мотиваційного моніторингу, доведення обґрунтованості їх використання.  

Все це вимагає подальших досліджень в напряму розробки та впровадження логістично-мотиваційної стратегії управління 
персоналом підприємств різних форм власності за видами економічної діяльності. 
 
РЕЗЮМЕ 
Визначено концептуальні положення та етапи формування логістично-мотиваційної стратегії управліня персоналом промислового 
підприємства, наведено критерії оцінки логістично-мотиваційного середовища, розроблено плани заходів за стратегічними пріоритетами 
при формуванні логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом, доведена необхідність застосування моніторингу розробленої 
стратегії. 
Ключові слова: логістично-мотиваційної стратегія, управління персоналом, логістично-мотиваційного середовище, підприємство, 
моніторинг 
РЕЗЮМЕ 
Определены концептуальные положения и этапы формирования логистическо-мотивационной стратегии управления персоналом 
промышленного предприятия, приведены критерии оценки логистически-мотивационной среды, разработаны планы мероприятий по 
стратегическим приоритетам при формировании логистическо-мотивационной стратегии управления персоналом, доказана необходимость 
использования мониторинга разработанной стратегии. 
Ключевые слова: логистически-мотивационная стратегия, управление персоналом,  логистически-мотивационная среда, предприятие, 
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SUMMARY 
Defined conceptual aspects and stages of formation of logistically and motivational strategy of management of the personnel of industrial enterprise, 
criteria’s of assessment of logistic-motivational environment, developed plans of action on the strategic priorities in the formation of logistically and 
motivational personnel management strategy, proved the necessity to use the monitoring of the developed strategy. 
Keywords: logistically and motivational strategy, personnel management, logistically and motivational environment, the enterprise, the monitoring 
 
CПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1.Ансофф И. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. Санкт-Петербург, –Издательский дом «Питер» - 2011. – 344 с.  
2. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Л. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 512 с. 
3. Лук’янченко Н.Д. Управління системою оплати праці на промисловому підприємстві: монографія / Н.Д. Лук’янченко, О.А. Дороніна: – 
Донецьк, ДонНУ, 2006. – 212 с. 
4. Лук’янченко Н.Д. Управління трудовим колективом в умовах трансформації економіки: монографія  / Н.Д. Лук’янченко, Л.А. Лутай, 
О.Ю. Сердюк. – Донецьк, ДонНУ, 2006. – 236 с. 
5. Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством: монографія / Л.В. Фролова; Дон ДУЕТ ім. М. Туган-
Барановського. – Донецьк, 2005. – 322 с. 
6. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников. Монография / Г.Т. Куликов. Отв. ред. Д.П. Богиня. – 2-е изд., перераб. – К.: Ин-т 
демограф. и соц. исследований НАН Украины, 2006. – 244 с. 
7. Данюк В.М. Концептуальні особливості дослідження ефективності мотивації персоналу // Вісник Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. – 2006. - № 11(105). – С. 55 – 62. 

 
 
УДК  336:502.4 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Ляхова Л.С., старший викладач кафедри менеджменту і логістики  Донецької академії автомобільного транспорту   
 

Постановка проблеми. Раціональне використання і відтворення природних ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем 
людства. На сучасному етапі економічного розвитку України, використання рекреаційного потенціалу, є одним з альтернативних шляхів 
структурної перебудови національної економіки. Україна володіє суттєвим рекреаційним потенціалом, займаючи одне з провідних місць  в 
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Разом з тим, в даний час цей потенціал використовується недостатньо ефективно. Це проявляється у тому, що рекреаційно-
туристична сфера не відіграє значної ролі у повноцінному виконанні своїх економічних, соціальних і гуманітарних функцій, збереженні 
навколишнього природного середовища та культурної спадщини, наповненні бюджетів усіх рівнів, створенні нових робочих місць, 
збільшенні питомої ваги сфери послуг у структурі внутрішнього валового продукту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняними науковцями постійно ведуться наукові дослідження з метою науково-
методичного забезпечення ефективності рекреаційного природокористування. Питанням розроблення та реалізації регіональної політики 
розвитку рекреації, проблемам територіальної організації рекреаційної діяльності, особливостям розвитку територіально-рекреаційних 
систем, оцінці рекреаційної ємності та природно-рекреаційного потенціалу територій, удосконаленню системи управління розвитком та 
формуванням рекреаційних територій присвячені праці В.І. Азара, О.Ф. Балацького, Т.П. Галушкіної, В.В. Горлачука, Л.С. Гриніва, 
Какутіча Є.Ю., Л.О. Кобанець, М.І. Коваля, Н.С. Мироненко, Петенко І.В., Петренко І.М., В.С. Преображенського, М.Ф. Реймерса, 
О.І. Тарасова, І.Т. Твердохлєбова, С.К. Харічкова, М.А. Хвесика та багатьох інших. 

Визначення невирішеної проблеми. Проте, незважаючи на активізацію наукової діяльності та розвиток теоретико-методологічних 
засад рекреаційного природокористування, практика формування та використання рекреаційно-туристичних територій мало змінюється. 
Існуюча система господарювання не завжди стимулює раціональне використання природних ресурсів які є важливою складовою 
рекреаційного потенціалу країни та її регіонів.  Територіальні громади, що володіють рекреаційними територіями, практично не зацікавлені 
у збереженні, відновлені, та раціональному використанні природних ресурсів у рекреаційній сфері.  

В таких умовах місцевій владі  вигідніше розвивати місцеву промисловість та інше господарське використання території, яке 
приноситиме реальні доходи. В результаті цього природні рекреаційні ресурси втрачають свою рекреаційну цінність, а рекреаційна 
інфраструктура відстає від сучасних потреб. 

Серед найгостріших проблем використання рекреаційного потенціалу країни є ріст темпів неконтрольованої експлуатації 
природних комплексів рекреаційних територій, який призводить до їх швидкої дигресії. Дослідження практики використання рекреаційно-
туристичних територій України свідчать про те, що такий стан справ обумовлюється недосконалістю економіко-організаційних механізмів 
рекреаційного природокористування та недостатньою ефективністю їх інструментів.  

Важливість розвитку рекреаційно-туристичної діяльності для підвищення трудового потенціалу держави на засадах раціонального 
використання рекреаційно-туристичних територій визначає своєчасність та актуальність подальшого вивчення данної проблеми. 

Метою даної роботи є узагальнення і розвиток науково-методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування 
економіко-організаційних механізмів здатних забезпечити раціональне використання рекреаційно-туристичних територій.  

Результати дослідження. Дослідження розвитку  наукової думки в сфері природокористування дозволили визначити його основні 
загальні закономірності: 

природокористування виникає, коли існує будь-яка взаємодія людини та природи. А така взаємодія виникла та існує з моменту 
появи людства на Землі. На островах, які недоступні для людей природокористування не існує; 

обсяги та характер природокористування залежать від культурних та духовних потреб, як окремих  людей так і всього людського 
суспільства;  

в процесі природокористування, спочатку переважала думка людей про те які ресурси  і як можна використовувати для задоволення 
власних потреб, а потім вже людство усвідомило, що більшість природних ресурсів швидко втрачають свою природну цінність і для того, 
щоб забезпечити своє існування та задоволення власних потреб суспільство повинно,  вживати заходів щодо вивчення, охорони та 
відтворення природних ресурсів та об’єктів. Це стало причиною розвитку природокористування, як науки. 

З огляду на це вважаємо, що серед ключових моментів  процесу природокористування слід вважати: 
взаємодію людини та природи, метою якої є задоволення будь яких потреб людини, а результатом – вплив людини на стан 

оточуючого природного середовища; 
ця взаємодія може проявлятися у використанні, перетворенні, присвоєнні та відтворенні елементів природи, забруднені природного 

середовища, його охороні від негативного пливу людської діяльності; 
обов’язковою складовою процесу природокористування повинні бути заходи з охорони та відтворення природних ресурсів. Це 

дозволить зменшити негативний вплив людської діяльності на оточуюче природне середовище. 
Беручи до уваги, що однією з закономірностей розвитку сучасного суспільства є наростання потреби в організації відпочинку його 

членів, очевидним є те, що проблеми рекреаційного природокористування набувають все більшої актуальності. Це обумовлено тим, що 
рекреаційна сфера є одним з найбільших користувачів природних ресурсів, які визначають її територіальну організацію, впливають на 
формування туристичних потоків та ефективність роботи рекреаційних закладів [1, с. 15].  

Оскільки пошук вирішення проблем рекреаційного природокористування неможливий без визначення сутності та специфіки понять 
«рекреація» та «рекреаційна діяльність», автором проведено аналіз теоретичних розробок науковців, що напрацьовано за певний час.  

За результатами проведеного аналізу зроблено наступні висновки: більшість науковців розглядають рекреацію як процес 
відпочинку, відновлення духовних і фізичних сил людини, що втрачені підчас трудової, навчальної або іншої діяльності та систему заходів, 
спрямованих на реалізацію цього процесу. Спектр цих заходів досить широкий: загальнооздоровчий, культурно-розважальний та 
пізнавальний відпочинок, полювання, рибна ловля, спорт, санаторно-курортне лікування й туристичні подорожі з  метою відпочинку на 
лоні природи. Фахівці з економіки та права розглядають рекреаційну діяльність як вид господарської діяльності та невиробничої сфери 
економіки. Але всі розглянуті погляди єдині в тому, що в основі рекреаційної діяльності полягають потреби людей. 

Таким чином, рекреаційна діяльність є одним з видів природокористування. Вона вимагає залучення природних ресурсів 
утворюючи при цьому особливий вид краєвиду – рекреаційний. У багатьох розвинених країнах  території, що використовуються для 
рекреації займають третє місце за площею після сільськогосподарських і лісових. Швидкі темпи розвитку рекреації та туризму, їх велика 
економічна вигода роблять рекреаційне використання земель перспективним  і здатним успішно конкурувати з іншими видами 
землекористування. Спільно із сільським та лісовим рекреаційне використання територій створює фон, на якому розвиваються інші види 
діяльності. У ряді місць створюються культурні ландшафти: курортні зони, пляжі, лісопарки, рекреаційна діяльність на яких є основною [2, 
с. 10-11].  

Вивчення та аналіз теоретичних підходів до визначення сутності та  змісту рекреаційного природокористування дозволили зробити 
висновки, що наукові розробки з цього приводу ведуться вже багато років. Та, серед певної кількості цих досліджень особливої уваги, на 
нашу думку, заслуговує дослідження  Черчик Л.М., щодо формування нового теоретичного та методологічного забезпечення подальшого 
розвитку рекреаційного природокористування. Неможливо не погодитися з зауваженням цього науковця, що «найчастіше вивчення 
проблем рекреаційного природокористування та пошуки шляхів їх вирішення здійснюються у контексті формування та розвитку 
територіальних рекреаційних систем, підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу територій. Найбільше 
досліджені такі положення рекреаційного природокористування: якісна та кількісна характеристика природних рекреаційних ресурсів, їх 
економічна оцінка та перспективи освоєння, проблеми оптимізації рекреаційної діяльності та регіонального природокористування, 
використання програмно-цільового планування для удосконалення управління рекреаційним природокористуванням, його правове 
регулювання. В той же час не розв'язаними залишаються проблеми розвитку рекреаційного природокористування в умовах ринкової 
економіки, становлення відповідного інституційного середовища, визначення меж державного регулювання відносин у рекреаційному 
природокористуванні. Водночас, необхідність переходу до сталого розвитку вимагає перегляду існуючої парадигми природокористування з 
урахуванням екологічного обмежувального чинника розвитку соціально-економічних систем, формування нового теоретичного та 
методологічного забезпечення подальшого розвитку рекреаційного природокористування» [3, с. 5-6].  
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Згадане дослідження, на нашу думку, є одним з останніх найбільш комплексних теоретичних досліджень з проблем рекреаційного 
природокористування. Воно дало можливість узагальнити результати існуючих напрацювань, виявити принципово важливі положення для 
визначення сутності рекреаційного природокористування та його трансформацій. 

Результати дослідження теоретичних питань розвитку рекреаційного природокористування свідчать про те, що на ранніх етапах 
розвитку економіки рекреаційного природокористування, як наукового напряму, дослідниками вивчалися вплив рекреації на відновлення 
людського потенціалу, як складової виробничих сил та можливості використання природних ресурсів в рекреаційних цілях; пізніше увагу 
дослідників було сконцентровано на підвищенні економічної ефективності використання існуючого природного потенціалу для розвитку 
рекреаційно-туристичного господарства, як певної сфери економіки. В останні часи, усвідомлюючи вплив рекреаційної діяльності на стан 
природних комплексів, увагу науковців притягують проблеми збереження та відтворення природних рекреаційних ресурсів.  

Враховуючи вищенаведене, рекреаційне природокористування потрібно розглядати як функціонування складної 
екологосоціоекономічної системи, основою якої є оптимізація взаємозв’язків економічних, соціальних, технологічних і природних процесів 
в оточуючому середовищі. 

Це вимагає, при надані оцінки рекреаційного природокористування, переходу від простих понять - економічна, соціальна та 
екологічна ефективність до використання такого комплексного поняття як раціональне рекреаційне природокористування. Його необхідно 
розглядати з позиції діяльності, яка покликана забезпечити економну експлуатацію природних ресурсів, їх охорону та відновлення з 
урахуванням не тільки теперішніх, але й майбутніх інтересів розвитку господарства країни та збереження здоров’я людей. Нераціональне 
природокористування це таке природокористування в результаті якого природа втрачає здатність до самовідтворення, самоочищення й 
саморегуляції, порушуються рекреаційні, оздоровчі умови, естетичні характеристики ландшафтів, умови проживання загалом.  

Раціональність вчені трактують також як використання природних ресурсів з урахуванням екологічних вимог, нормативів, 
стандартів, лімітів. Звідси висновок про тяжіння цього положення до екологічних факторів. Але ефективність використання природних 
об'єктів містить економічний аспект, що виявляється у мінімальних витратах для отримання найбільшого ефекту від експлуатації 
природних об'єктів.  

Враховуючи еколого-соціально-економічний зміст рекреаційного природокористування, вважаємо за доцільне використання 
територій для організації та здійснення рекреаційно-туристичної діяльності таким чином і в такий спосіб, при яких досягається оптимальне 
співвідношення наступних показників: рівень задоволення рекреаційних потреб населення, що проживає в межах адміністративно-
територіальної одиниці, до складу якої входить рекреаційно-туристична територія (РТТ); економічна ефективність здійснення рекреаційно-
туристичної діяльності, під якою розуміється оптимальне співвідношення доходів над витратами на формування, утримання та відновлення 
природного та інфраструктурного комплексу РТТ; та рівень екологічної ефективності – під яким розуміється оптимальне співвідношення 
нормативного та фактичного рекреаційного навантаження на природний комплекс РТТ (рис. 1).  

Застосування цього поняття для оцінки використання РТТ дозволить враховувати вимоги екологічної, соціальної та економічної  
ефективності рекреаційного природокористування у комплексі. Тобто, обираючи варіант рекреаційно-туристичного природокористування в 
межах певних РТТ, забезпечити дотримання вимог їх стійкого розвитку. 

Крім того, вважаємо, що з метою раціонального рекреаційного природокористування, процес його планування, організації та 
регулювання доцільно здійснювати в наступній послідовності: визначення рекреаційних потреб людей; аналіз ступеню задоволеності цих 
потреб; оцінка забезпеченості рекреаційних потреб населення, що мешкає на певній території, відповідними природними рекреаційними 
ресурсами; виявлення, облік та оцінка екологічного стану існуючих рекреаційних територій; розробка заходів, щодо охорони та 
відтворення природних рекреаційних ресурсів, а саме: розробка та затвердження норм рекреаційного навантаження для кожної РТТ; 
визначення фактичних рекреаційних навантажень на природні комплекси та співставлення їх з нормативними; розробка заходів, щодо 
регулювання туристсько-рекреаційних потоків; розробка ефективних еколого-соціально-економічних механізмів взаємодії суб’єктів, що 
використовують природні ресурси в рекреаційних цілях. 

Висновки та пропозиції. Проблеми використання рекреаційно-туристичних територій доцільно розглядати через два блока 
проблем. Перший - це проблеми, що пов’язані з виявленням, обліком, збереженням, охороною та відтворенням природних рекреаційних 
ресурсів які використовуються, або можуть використовуватися для організації рекреаційної діяльності. Другий – це проблеми, що пов’язані 
з вивченням потреб населення в організації відпочинку, їх вимог та можливостей з цього приводу;  

впливу різних видів рекреаційних занять на стан людини та відтворення її працездатності. Склад факторів, які визначають 
раціональність рекреаційного використання певної природної території, залежить від ступеню соціально-економічного засвоєння регіону в 
якому вона знаходиться. Рекреаційне використання території тісно пов’язано як з природними можливостями, так і з територіальною 
організацію виробничих сил та розселення. Тому для оцінки доцільності розвитку кожного його виду необхідно проведення певних 
досліджень з приводу визначення його впливу на оздоровлення населення, стан природного комплексу території та оцінки економічної 
доцільності його організації. 

 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуті взаємозв'язок та взаємозалежність економічної, соціальної і екологічної ефективності рекреаційно-туристичних заходів. 
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ПОЛИТИКА СПРОСА НА ТРУД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ  
 

Маковская Н.В., заведующая кафедрой экономики и управления Могилевского государственного университета им.А.А.Кулешова 
  

 
Постановка проблемы. Спрос на труд – это потребность предприятия (или работодателя) в определенном количестве работников с 

определенным качеством человеческого капитала в данный период времени при определенной ставке заработной платы. Потребность в 
работниках работодатель выражает посредством своего экономического поведения на совокупном рынке труда национальной экономики. 
Такое поведение проявляется в решениях работодателя по поводу объема спроса на труд работников с определенным качеством 
человеческого капитала. Решения объясняются теорией выбора исходя из ограниченности ресурсов высококвалифицированного труда и 
сравнения издержек и ожидаемых выгод от их использования. Эффективность решения по поводу спроса на труд зависит от имеющейся у 
работодателя информации о качестве предлагаемого труда. Понимание поведения предприятий (работодателя) в отношении спроса на труд 
на совокупном рынке труда, механизмов его формирования обусловливает не только необходимость их исследования в национальной 
экономике, но и выделение отраслевых особенностей. Это будет способствовать тому, что: во-первых, на совокупном рынке труда появится 
возможность прогноза спроса на труд со стороны микроуровня, так как будут определены трудовые предпочтения отечественных 
работодателей. Это сформирует набор регулирующих инструментов, используемых государственной политикой занятости населения в 
Беларуси; во-вторых, определение специфики спроса на труд в отраслях позволит выработать единые социально-экономические подходы к 
оценке необходимости создания или ликвидации рабочих мест на предприятиях. Это позволит не только контролировать уровень занятости 
и безработицы в регионах, но и оценить объективные потребности в новых рабочих местах на них. 

На совокупном рынке труда в Республике Беларусь наибольший объем спроса на трудовой ресурс предъявляют крупнейшие 
промышленные предприятия, где сформированы внутренние рынки труда. В экономической литературе впервые категория «внутренний 
рынок труда» или «внутрифирменный рынок труда»  (ВРТ) выделяется в конце 1950-годов Д. Данлопом [1]  и научно оформляется  в 
начале 1970-х годов в концепции П. Доринджера и М. Пиоре [2].  Основоположники данной концепции  понимают внутренний рынок труда 
как внутриорганизационную структуру сформированных рабочих мест, учитывающую внутрифирменные правила и традиции, с учетом 
которых происходит  распределение заработной платы работников. П. Доринджер и М. Пиоре характеризуют механизм функционирования 
внутреннего рынка труда как материализацию закона спроса и предложения рабочей силы на микроуровне, действие которых 
модифицируется при помощи внутрифирменных кадровых процедур [2]. Современная экономическая теория труда (Labor economics) 
активно использует категорию «внутренний рынок труда» (Internal labor market). Так, Р.Дж. Эренберг и Р.С. Смит представляют 
внутренний рынок труда как систему заполнения рабочих мест внутри организации за счет собственных работников с учетом уровня их 
квалификации, что решает задачу минимизации издержек, связанных с наймом и оборотом работников, при максимизации 
производительности их труда [8]. М.Лин трактует внутренний рынок труда как иерархическую форму организации трудовой деятельности, 
где распределение работ и заработных плат происходит с учетом разных квалификационных типов работников предприятия. 
Эмпирическим путем он доказал, что такая форма организации как ВРТ появляется в организациях, где численность работников не менее 
700 человек [3]. В.Холмстром называет внутренним рынком труда такую институциональную форму внутрифирменной системы мотивации 
и оплаты труда, которая построена на учете специфических характеристик человеческого капитала и дифференциации уровня 
производительности труда работников [4]. О.Уильямсон представляет внутренний рынок труда в форме институционального образования, 
где формируется специфический производственный актив, представленный человеческим капиталом, который образуется вследствие 
приобретения работником навыков, которые могут быть использованы только на данном рабочем месте, в рамках отдельной организации 
[5]. Данная категория является предметом научных исследований ведущих российских ученных МГУ им. М.В.Ломоносова (Т.О.Разумова, 
Р.П.Колосова) и государственного университета Высшая школа экономики (С.Ю.Рощин, Л.И.Смирных, В.Е.Гимпельсон, Р.И. 
Капелюшников). Так, С.Ю Рощин и Т.О. Разумова характеризуют ВРТ внутрифирменным перемещением рабочей силы на одном и том же 
предприятии, при котором заработная плата и размещение работников определяются административными правилами и процедурами [9]. 
Л.И. Смирных определяет ВРТ как рынок, где спрос и предложение труда реализуется посредством трудовой мобильности работников 
«снизу-вверх» по рабочим местам в рамках одной организации [7]. В.Е. Гимпельсон и  Р.И. Капелюшников внутренним рынком труда 
называют систему организации занятости работников на рабочих местах [10]. 

Результаты исследования. Особенности формирования спроса на труд на внешнем рынке труда со стороны предприятий 
промышленности Республики Беларусь характеризуются масштабом найма и увольнения, который представлен количеством принятых и 
уволенных работников (рисунок 3) [18-19]. 

 
Рисунок 3 - Соотношение принятых и уволенных работников в промышленности Беларуси 
 
В промышленности Беларуси в целом  сложились обратно пропорциональные тренды найма и увольнения, которые 

характеризуются четкими временными лагами: 
Лаг 1 (1995-2000г.г.) – период активного роста спроса на труд в промышленности, при котором объем увольнений незначителен. 

Происходит «наращивание» трудовых ресурсов на ВРТ предприятий.  

                                           
© Маковская Н.В., 2012 
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Лаг 2 (2000-2002г.г.) – период сокращения спроса на труд при стабильном объеме увольняемых работников. Такое сокращение 
спроса способствовало увеличению уровня безработицы на совокупном рынке труда в Беларуси. 

Лаг 3 (2002-2004г.г.) – период активизации спроса на труд при сокращении объема увольняемых работников. Происходит 
количественный «перелив» трудовых ресурсов из «занятых» в «безработные», и наоборот.  Это является формой приспособления ВРТ к 
институциональным изменениям на рынке труда и мерам государственного регулирования уровня безработицы. 

Лаг 4 (2004-2008г.г.) – период стабильного объема увольнения и «нестабильного найма». Найм имеет два четких тренда: 
сокращения в 2004-2005 годах и роста в 2006-2007 годах. Нестабильное поведение спроса на труд является реакцией предприятий на 
изменение  параметров заработной платы, которые характеризуются увеличением затрат на ее формирование.  

Лаг 5 (2008г.-2010г.) – начало периода стабилизации спроса на труд в промышленности Беларуси. 
Выделенные лаги дают общее представление о сложившихся трендах найма и увольнения работников в промышленности 

Беларуси, которые позволяют констатировать эластичность (нестабильность) спроса на труд со стороны предприятий. Такую эластичность 
следует характеризовать как белорусскую особенность поведения спроса на труд со стороны отрасли промышленности на совокупном 
рынке труда. Объяснить нестабильное поведение  спроса на труд возможно с использованием коэффициентов внутренней мобильности и 
обновления кадров, характеризующих использование предприятиями внутреннего или внешнего найма. Коэффициенты внутренней 
мобильности кадров на совокупном рынке труда позволяют оценить возмещение за счет внутрипроизводственных кадровых ротаций 
совокупной части уволенных работников в промышленности Беларуси. 

Таблица 1  
Коэффициенты внутренней мобильности работников и обновления кадров в промышленности Республики Беларусь (1995-2009г.г.) 

Год Коэффициент внутренней 
мобильности работников 

Коэффициент обновления кадров 

1995 - 0,1 0,10 

2000 - 0,01 0,19 

2001 - 0,03 0,17 
2002 - 0,05 0,16 
2003 - 0,03 0,17 
2004 - 0,02 0,20 
2005 - 0,01 0,19 
2008 + 0,003 0,20 

2009 + 0,004 0,20 
Рассчитано по: [18-19] 

Из таблицы видно, что значительные колебания коэффициентов внутренней мобильности и обновления кадров имели место в: а) 
период 1995-2000г.г., что обусловлено структурными преобразованиями в национальной экономике, условиями переходного развития и 
появлением новых институциональных форм государственного управления; б)  период 2005-2009г.г., что объясняется активными 
государственными мерами по регулированию совокупного рынка труда в Беларуси. 

Отрицательные значения коэффициентов внутренней мобильности в 1995-2005г.г. позволяют утверждать, что приоритетной 
формой спроса на труд в промышленности был внутренний наем работников, который позволял предприятиям автономно решать 
проблемы, связанные с обеспечением трудовых ресурсов. С 2008г. внутренний наем сменяется внешним (коэффициенты положительные). 
Фактором, повлиявшим на появление внешнего найма как формы выражения спроса на труд, стало изменение нормативно-правовых 
условий и мер по сокращению уровня безработицы (менее 1%) на совокупном рынке труда. Это стимулировало активность работодателей в 
выборе внешнего найма, о чем свидетельствует превышение количества принятых работников (в 2008г. на 3 тыс.чел., в 2009г. на 5 тыс.чел.) 
[19] над количеством уволенных работников.  

О масштабах внутреннего найма в промышленности Беларуси свидетельствуют коэффициенты обновления кадров, которые 
показывают, насколько внешний найм покрывает потребность в трудовых ресурсах предприятий промышленности. Как правило, чем 
меньше коэффициент обновления кадров, тем больше масштабы внутреннего найма. Наиболее масштабным внутренний найм был во 
второй половине 90-х годов, когда на совокупном рынке труда уровень безработицы достигал 3,2-3,8%, а потребность предприятий в 
работниках постоянно снижалась [18]. С 2000г. масштабы внутреннего найма значительно снижаются (минус 0,01 при коэффициенте 
обновления кадров 0,19) и их колебание происходит в рамках от минус 0,01 до минус 0,05.  С 2004 года имеет место увеличение объемов 
внешнего найма, о чем свидетельствуют: во-первых, коэффициент обновления кадров, который вырос до значения 0,20 (2008г.); во-вторых, 
коэффициент внутренней мобильности кадров,  который уже в 2008г. (+0,003) и 2009г. (+0,004) имел положительные значения. 

Средние значения найма и увольнения за период 2000-2009г.г. [18-19] в отраслях промышленности указывают на их 
дифференциацию (рисунок 4).  

 Рисунок  4  - Средние значения принятых и уволенных в отраслях промышленности за период 2000 - 2009 (тыс.чел.)  

Самым высоким оборот работников на протяжении исследуемого периода остается в машиностроительной отрасли. Отрасль 
электроэнергетики и промышленность строительных материалов имеют незначительный оборот работников по найму и увольнению. 
Средние значения данных показателей указывают на то, что внутренний наем имеет место в нефтехимической, машиностроительной, 
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деревообрабатывающей отраслях и легкой промышленности. Об этом свидетельствует преобладание увольнений над наймом, что 
определяет отрицательные значения коэффициентов внутренней мобильности в этих отраслях.  

Таким образом, в промышленности Беларуси работодатели используют как внутренний, так и внешний найм. Природа этого найма 
в большей мере определяется институциональными изменениями в национальной экономике, что делает его инструментом приспособления 
к изменяющейся конъюнктуре. Особенно это заметно в период 2000-2009г.г., когда масштабы внутреннего найма значительно сократились. 
Правомерно предположить, что причиной этого стал рост издержек на заработную плату и расходов на персонал (социальные платежи и 
социальный пакет).  

Для того, чтобы иметь представления о факторах, влияющих на формирование спроса на труд со стороны ВРТ предприятий 
промышленности, и соответственно, о том, какой найм (внутренний или внешний) выбирают белорусские работодатели, целесообразно 
провести оценку издержек, определяющих спрос на труд. С этой целью была сформирована исследовательская выборка, включающая ВРТ 
промышленных предприятий: нефтехимической отрасли (ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский ЗИВ»); промышленности 
строительных материалов (ПРУП «Белорусский цементный завод»); легкой промышленности (ЗАО «Вяснянка», ОАО «Лента»); 
деревообрабытывающей промышленности (ЗАО «Бобруйскмебель»); машиностроения (УРП «МоАЗ им.С.А.Кирова»). В выборке 
представлены ВРТ предприятий ключевых отраслей промышленности Беларуси со среднесписочной численностью работников 19157 
человек (2009г.). В качестве источника информации для проведения исследования взяты микроданные представленных предприятий. 
Выборка охватывает исследовательский период 2003-2009 годы. Данные имеют панельный характер и представлены месячной и 
поквартальной информацией. В целях дескриптивного анализа для исследуемых ВРТ предприятий был рассчитан коэффициент внутренней 
мобильности кадров, который позволило определить существование внутреннего найма на них. 

 
Рисунок 5 – Коэффициенты внутренней мобильности на обследованных ВРТ предприятий 
В период исследования (2003-2009г.г.) преимущественно на всех ВРТ предприятий, представленных в выборке, коэффициенты 

внутренней мобильности имели отрицательные значения (рисунок 5), что свидетельствует о том, что удовлетворение спроса на труд на ВРТ 
происходило посредством внутреннего найма. Причем масштабы внутреннего найма были значительны, на что указывают незначительные 
коэффициенты обновления кадров на этих предприятиях. На таких предприятиях, как ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский 
ЗИВ», ОАО «Лента» внутренний наем практически удовлетворял спрос на труд за счет собственных работников предприятия. Поэтому 
можно предположить, что предприятия, представленные в выборке, в целом предпочитают внутренний найм для удовлетворения спроса на 
труд. Причина таких предпочтений – стремление к сокращению трудовых затрат предприятий.  

В исследуемом периоде (2003-2009г.г.) на предприятиях наблюдался рост фонда заработной платы и, соответственно, средней 
заработной платы. 

Такой рост затрат на оплату труда, безусловно, влечет увеличение совокупных затрат на содержание работников на ВРТ, которые 
связаны с ростом социальных выплат (ФСЗН) и страховых платежей (Белгосстрах), так как эти расходы производятся из фонда заработной 
платы. Сопоставление роста средней заработной платы на предприятиях и роста объема фонда заработной платы указывает на то, что 
средняя заработная плата за период 2003-2009г.г. выросла в 3 – 3,5 раза, а ФЗП увеличился только в 1,9 – 2,2 раза. Причиной такого 
несопоставимого роста средней заработной платы и ФЗП может быть привлечение извне дополнительных средств (например, кредиты 
(овердрафт) или целевые дотации) на содержание персонала, что в совокупности увеличивает издержки труда на ВРТ. 

 

 
Рисунок 6 – Средняя заработная плата на обследуемых предприятиях (2003-2009г.г.), бел. руб. 
      
Практически все ВРТ предприятий, попавших в выборку, на протяжении исследуемого периода проявляли активность по созданию 

или ликвидации рабочих мест (экономических). Экономическое рабочее место – совокупность социально-экономических и 
технологических условий эффективной занятности одного работника. Расчет численности рабочих мест представляет собой сумму 
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среднесписочной численности работников предприятия и количества вакансий. Особенно активными в ликвидации рабочих мест были 
ОАО «Могилевхимволокно» и УРП «МоАЗ им.С.М.Кирова». Данные предприятия за 2003-2005г.г. сократили соответственно 6,8% и 4,5% 
рабочих мест (от общего количества) при отсутствии процессов по созданию новых рабочих мест. Таким образом предприятия 
предпринимали попытки сократить расходы на персонал путем оптимизации их численного состава (об этом свидетельствуют и масштабы 
увольнений на этих предприятиях в данном временном периоде). Активным по созданию новых рабочих мест было ПРУП «Белорусский 
цементный завод», которое создало 250 рабочим мест (2003-2005г.г.) и тем самым увеличило расходы на персонал. Такое поведение 
предприятия объясняется увеличением объема выпускаемой продукции на основе ввода новых технологических линий, что и обусловило 
расширение спроса на труд, и соответственно, трудовых затрат.  

Оценить расходы на рост производительности труда, можно по ее темпам роста и изменению ее уровня в исследуемом периоде. 
Темпы роста (или сокращения) производительности труда на исследуемых предприятиях дифференцированы и не имеют определенного 
направления. Так, например, на таких предприятиях как ОАО «Могилевский ЗИВ», ЗАО «Бобруйскмебель» имеет место постоянный рост 
производительности труда. Темпы роста разные. На других предприятиях наблюдается сначала рост производительности труда затем ее 
сокращение. Поэтому использование такого показателя, в данном случае, как темп роста производительности труда представляется 
нецелесообразным в силу его незначительной информативности. 

Наиболее объективным, в целях выработки единого подхода к оценке производительности труда на предприятиях, использован 
принцип отдачи каждой единицы  используемого ресурса труда.  

 

 
Рисунок 7 – Производительность труда на обследованных предприятиях (тыс.руб) 
 
Показатели производительности труда на предприятиях достаточно дифференцированы. На рисунке 7 заметно, что ни одно 

предприятие не демонстрирует стабильный уровень производительности труда. Однако для каждого предприятия есть свой «пик» 
производительности, который имеет место в определенный производственный период. Это позволяет предположить, что: во-первых, 
затраты на производительность труда имеют целенаправленный характер и отдача от них происходит в определенный период времени; во-
вторых, уровень производительности для каждого предприятия свой и имеет обозначенные рамки колебаний, что определяется спецификой 
технологии и конъюнктурой товарных рынков, где реализуется продукция предприятия. 

Анализ издержек «приобретения» работников на обследуемых предприятиях позволяет соотнести их с теми формами найма, 
которые в исследуемом периоде установились на предприятиях, и сделать вывод об эластичности спроса на труд предприятия на внешнем 
рынке труда  в зависимости от издержек найма. 

Выводы. Результаты исследования формирования спроса на труд предприятиями промышленности в Республике Беларусь 
позволили сформулировать следующие выводы. 

Спрос на труд на совокупном рынке труда со стороны промышленных предприятий эластичен. Такая эластичность выступает в 
качестве механизма приспособления трудовой сферы микроуровня к институциональным изменениям на совокупном рынке труда, к мерам 
государственного регулирования уровня безработицы и является реакцией предприятий на изменение  параметров, увеличивающих затраты 
на заработную плату.  

В отраслях промышленности Беларуси существуют схожие принципы формирования спроса на труд на совокупном рынке труда. 
Однако в таких отраслях, как электроэнергетика и промышленность строительных материалов спрос на труд менее эластичен, что 
объясняется незначительным оборотом работников и сосредоточением на предприятиях этих отраслей работников с высшим и средним 
специальным образованием. 

При реализации спроса на труд предприятия промышленности используют как внутренний, так и внешний найм. В период 1995-
2007г.г. для белорусских предприятий наиболее предпочтительным был внутренний найм, так как издержки на него были менее 
значительны по сравнению с внешним наймом. С 2008г. тренд меняется в связи с ростом расходов на оплату труда и содержание 
работников, которые вызваны институциональными изменениями. Предпочтения работодателей в отношении внутреннего найма 
зафиксированы в нефтехимической, машиностроительной, деревообрабатывающей отраслях и легкой промышленности.  

Исследование выборки промышленных предприятий подтверждает теорию функционирования внутренних рынков труда 
организаций в национальной экономике Беларуси. Анализ показал, что спрос на труд на обследуемых ВРТ предприятий эластичен в 
зависимости от издержек найма. Это объясняет выгоды белорусских промышленных предприятий от использования внутреннего найма, 
так как он менее затратен, а отдача от вложенных в него средств высока. Полученные результаты соотносятся с аналогичными выводами 
(полученными на разных эмпирических данных) как зарубежных, так и российских ученых. Это позволяет утверждать о том, что 
функционирование трудовой сферы на микроуровне в Беларуси происходит согласно рыночным принципам развития. 

Эконометрические оценки факторов, влияющих на формирование спроса на труд, показали, что значительное влияние оказывает 
количество работников с высшим и средним специальным образованием, которые уже заняты на предприятии. Это обусловлено тем, что 
эти работники имеют сформированный человеческий капитал и образуют внутренний кадровый резерв, обеспечивающий внутри 
предприятий спрос и предложение труда. Это доказывает, что приоритетной формой найма в промышленности Беларуси является 
внутренний найм работников. Причем выбор и масштаб внутреннего найма не зависят от размера предприятия и  уровня средней 
заработной платы на нем.  

Полученные результаты имеют практическую значимость для экономики Беларуси: на макроуровне - для разработки 
Государственных программ занятости населения, на микроуровне – создание внутрифирменных рыночных механизмов использования 
трудовых ресурсов и управления персоналом на предприятиях. Определяя стабильность трудовых предпочтений отечественных 
предприятий в отношении внутреннего найма, следует понимать, что политика по активизации спроса на труд на совокупном рынке труда 
может оказаться не эффективной. Следовательно, целесообразно разрабатывать инструменты регулирования трудовых отношений на 
микроуровне по направлениям эффективной занятости уже работающих работников (повышение производительности труда, обеспечение 
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социальных гарантий, формирование специфического человеческого капитала и инновационного кадрового резерва и т.д.). Важно, что 
социально-экономическая база для реализации данных мероприятий создается функционированием внутренних рынков труда на 
промышленных предприятиях. 

Практическое значение проведенного исследования определяется и тем, что оно определило минимальную эластичность спроса на 
труд на предприятиях электроэнергетики и промышленности строительных материалов, что свидетельствует об отсутствии необходимости 
мероприятий по созданию или ликвидации рабочих мест на предприятиях данных отраслей. В регионах, где представлены эти предприятия, 
содействовать решению проблем безработицы они не смогут. А в регионах, где представлены предприятия нефтехимической, 
машиностроительной, деревообрабатывающей отраслей и предприятия легкой промышленности, они будут содействовать  в решении 
проблем занятости и безработицы на макро- и мезоуровнях, так как эластичность спроса на труд на ВРТ значительна. 

Так как эконометрические оценки подтвердили значимое влияние на спрос количества работников с высшим и средним 
специальным образованием, следует обратить внимание на то, что в промышленности Беларуси значительным остается интерес 
работодателей к квалифицированному труду. Это должно быть информационным полем к решению проблем согласования отраслевого 
рынка труда промышленности (рынков профессий) и рынка образовательных услуг в национальной экономике Беларуси. 

В целях разработки и реализации программ занятости населения и расчета эффективности мер по оптимизации уровня безработицы 
в национальной экономике Беларуси необходимо учитывать совокупность прямых (изменение фонда заработной платы, изменение средней 
заработной платы на предприятии, количество созданных и ликвидированных рабочих мест) и косвенных (затраты на рост 
производительности труда) издержек «приобретения» работников, которые могут оказать значительное влияние не только на стоимость 
этих мероприятий, но и на успешность их реализации. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті викладено результати дослідження принципів формування попиту на працю на макрорівні з боку підприємств промисловості 
Республіки Білорусь. Доведено, що використання категорії «внутрішній ринок праці» дозволяє виявити основні фактори формування 
попиту на працю на мікрорівні, пояснити функціональні залежності попиту на працю й визначити різновид витрат праці, які визначають 
реалізацію попиту на працю за допомогою внутрішнього або зовнішнього найму. 
Ключові слова: внутрішній ринок праці, найм, виробництво, трудові витрати, попит на працю 
РЕЗЮМЕ 
В статье изложены результаты исследования принципов формирования спроса на труд на макроуровне со стороны предприятий 
промышленности Республики Беларусь. Доказано, что использование категории «внутренний рынок труда» позволяет выявить основные 
факторы формирования спроса на труд на микроуровне, объяснить функциональные зависимости спроса на труд и определить 
разновидность издержек труда, которые определяют реализацию спроса на труд посредством внутреннего или внешнего найма. 
Ключевые слова: внутренний рынок труда, найм, производство, трудовые издержки, спрос на труд 
SUMMARY 
The article presents a study of the principles of the demand for labor at the macro level of the industrial enterprises of the Republic of Belarus. It is 
proved that the use of the category of "internal labor market" identifies the main factors of the demand for labor at the micro level, to explain the 
functional dependence of labor demand and labor costs to determine the kind that define the implementation of labor demand through internal or 
external recruitment 
Key words: internal labor market, employment, production, labor costs, labor demand 
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Диференціація доходів населення – це різниця в доступі до власності та влади різних класів, соціальних груп та верств населення в 

межах певної економічної системи, що відображається в рівні їх доходів. Головна причина такої різниці в сучасному суспільстві – 
економічна система, заснована на приватній, колективній та державній власності, що сприяє відчуженню більшості населення від 
отриманих доходів, можливості управління виробництвом та управління розподілом результатів виробничої діяльності. 

В деякій мірі диференціація має об’єктивні причини, якими є різні фізичні та розумові здібності членів суспільства, рівень освіти та 
професійної підготовки, нерівність володіння власністю, здатність до ризику, монополізм на ринку товарів та послуг, кількість членів 
родини та її віковий склад. Але основною причиною диференціації є відсутність справедливої соціальної політики держави, 
неспроможність профсоюзів захищати інтереси як працюючих, так і соціально незахищених верств населення. Поляризація доходів 
населення призводить до соціально-економічних протиріч, що можуть закінчитися соціальним вибухом. З іншого боку, надмірна 
диференціація доходів підриває стимули до праці, знижує її ефективність, відповідно знижується ефективність суспільного виробництва та 
знижуються темпи економічного розвитку країни. Тому проблема, що розглядається в даній статті, є актуальною та однією з 
найважливіших і найсуперечливіших, які стоять перед Україною. 

Метою даної статті є виявлення причин диференціації доходів населення та її вплив на економічний розвиток  країни. 
В системі соціально-економічних відносин в Україні за останні десятиріччя відбулися глибинні трансформаційні зміни всього 

механізму розподільчих відносин і формування доходів населення. Одна з основних тенденцій у зміні рівня життя громадян за роки 
незалежності - зростання диференціації доходів. Особливість ситуації в Україні полягає в тому, що, маючи невисокий ВВП та невисокі 
доходи на душу населення, відбувається небувало висока поляризація доходів. 

Показниками диференціації є децильний коефіцієнт та квинтиль. Показник концентрації доходів – індекс Джині розкриває ступінь 
відхилення фактичного розподілу доходів від рівномірного. Для визначення диференціації доходів використовують також фондовий 
коефіцієнт диференціації (коефіцієнт фондів) та графічно – криву Лоуренса. Такі показники нерівномірності приховують фактичну 
величину багатства в руках фінансової олігархії, тому більш точним вважають вимірювання 1% найбільш багатих до загальної суми 
національного доходу. 

Диференціація доходів населення значною мірою обумовлює соціальну диференціацію в суспільстві, характер його соціальної 
структури. Дослідники цієї проблеми вважають, що швидкому розшаруванню населення за рівнем доходу сприяли такі фактори: 

- по-перше, особливості приватизації початку 90-х років; 
- по-друге, глибина та тривалість кризи 90-х років; 
- фактичне знищення цілих галузей; 
- високий рівень інфляції. 

Нерівність досить швидко просувалась за трьома напрямками: поява нуворішей, зубожіння бідних, дестабілізація середнього класу. 
Для дослідження параметрів розшарування населення необхідно детально оцінити основні тенденції та структурні зрушення 

найбільш вагомого показника прояву цього процесу, а саме джерел та розміру доходів. На сьогоднішній день основними джерелами доходу 
населення України є: заробітна плата (40,8%), соціальна допомога та інші соціальні трансферти(40,8%), доходи від підприємницької 
діяльності та само зайнятості (18,3%) які, як показує досвід інших держав, є суттєвим джерелом доходів[7]. 

Офіційна оцінка нерівності в Україні не відображає реального стану справ, остільки не враховує не задекларованих грошових 
доходів, неформальної (тіньової) економіки, рівень якої за даними вітчизняних експертів піднявся з 30- 40% від офіційного ВВП на початку 
XXI ст. майже до 60% у 2010 році[4]. Оцінити масштаби тіньової економіки досить важко, але в роботі [9] автор пропонує аналізувати 
розподіл населення по доходам з урахуванням тіньового сектору економіки. В результаті такого аналізу диференціація виявляється на 
порядок вище, ніж представлена в офіційних джерелах (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз критеріїв нерівності доходів населення 
Офіційні дані Скориговані показники (с урахуванням тіньового сектору) 

Роки Коефіцієнт 
Джинні 

Децильний 
коефіцієнт 

диференціації 
грошових доходів 
населення, раз 

Децильный 
коефіцієнт 
фондів, раз 

Коефіцієнт 
Джинні 

Децильний 
коефіцієнт 

диференціації 
грошових доходов 
населення, раз 

Децильный 
коефіцієнт 
фондів, раз 

А 1 2 3 4 5 6 
2002 0,33 4,6 9,2 0,45 10,7 15,1 
2004 0,32 4,5 8,7 0,37 8,2 9,6 
2006 0,28 4,3 7,2 0,44 10,6 13,0 
2008 0,278 4,1 6,4 0,43 7,4 14,7 
2010 0,265 4,2 7,1 0,45 7,9 14,2 

*Розраховано за данними джерела 9 
 
Тіньова економічна діяльність в державі веде до значних втрат бюджетних ресурсів, руйнування соціальної сфери, зниження 

керованості соціально-економічними процесами, підвищення ступеня злочинності у всіх сферах суспільного життя; значної диференціації 
населення країни. Нерівність доходів в Україні перетворюється з економічного стимулу в фактор депресії.  

З проблемою нерівномірного розподілу доходів пов’язана проблема бідності, яка відповідно до концепції ООН кваліфікується як 
стан вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного стану життя. Ця проблема пов’язана з низьким рівнем 
споживання, нестабільністю економічного життя, низькою тривалістю життя, слабкими можливостями реалізації трудового потенціалу, 
який в Україні в останні роки має тенденцію до звуження. В цьому контексті зростання диференціації доходів населення є особливо 
небезпечним. Так, в Україні співвідношення між грошовими доходами 10% найбільш забезпечених і 10% найменш забезпечених груп 
населення перевищує 12 разів, тоді як у більшості високо розвинутих країнах світу цей коефіцієнт значно менший. Наприклад, у Німеччині 
доходи 10% найбагатших (верхній дециль) перевищують доходи 10% найбідніших (нижній дециль) у 6,9 рази, Білорусії – у 6,9, Канаді та 
Японії - у 3,7 рази, а в Швеції він є найнижчим і становить 2,7 рази [2]. 

                                           
© Малишев О.В., 2012 
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Про нерівномірність розподілу доходів свідчать відомості оприлюднені журналом «Фокус» щодо рівня доходів українських 
мільярдерів, кількість яких збільшилася з 8 осіб в 2009 році до 21 особи у 2011 р. Сукупний статок 200 найбільш багатих людей в Україні 
перевищує 93 млрд. дол., що дорівнює майже трьом річним бюджетам України [11]. 

Зростання бідності є особливо небезпечним явищем, оскільки за результатами останніх соціологічних опитувань тільки 2% 
дорослого населення України вважають себе багатими, майже 8% - зараховують себе до середнього класу, а решта - само ідентифікуються 
як бідні. При такому рівні бідності (90% громадян) гарантувати збереження стабільності у суспільстві практично неможливо[5]. Для 
розподілу населення на бідних та небідних та визначення їх чисельності використовується такий інструмент як межа бідності – мінімально 
допустимий критичний рівень життя, який уряд держави повинен гарантувати своїм громадянам. В Україні такою межею є бюджет 
прожиткового мінімуму, необхідний для забезпечення життєдіяльності людини та збереження його здоров’я, орієнтований на фізіологічний 
та соціально-культурний рівень споживання. Диференціація населення на основі бюджету прожиткового мінімуму дозволяє виділити групи 
з різним рівнем матеріальної забезпеченості: бідні родини; малозабезпечені; забезпечені та багаті родини, середньодушовий дохід яких 
вище раціонального споживчого бюджету. 

Крайнім проявом бідності є убогість. Родини (індивіди) вважаються убогими, якщо їх продовольче споживання не забезпечує 80% 
мінімального харчового раціону, визначеного Всесвітньою організацією охорони здоров’я, або витрати на харчування перевищують 80% їх 
сукупних доходів. За статистичними даними в Україні у 2008 р. питома вага домогосподарств, в яких середньодушові доходи були нижче 
прожиткового мінімуму склали 20,2%, при цьому в сільській місцевості - 33,6%. 

При збереженні існуючого стану надмірної диференціації доходів населення посилюється соціальна та політична нестабільність 
суспільства у найближчій перспективі, тому питання боротьби з бідністю пов’язане з проблемою перерозподілу доходів та забезпечення 
соціальної справедливості. Невиправдана диференціація доходів викликає скорочення чисельності середнього класу, який пред’являє 
основний попит на товари та послуги, що послаблює його стимулюючий вплив на економічний розвиток. Бідність та убогість викликають 
зростання соціальних захворювань, професійну деградацію та погіршення якості людського капіталу. Висока диференціація доходів 
посилює підприємницькі та інвестиційні ризики. Але при перерозподілі доходів в суспільстві з метою досягнення більшої соціальної 
справедливості можливе зниження стимулів до активної економічної діяльності членів суспільства, оскільки витрати, пов’язані з 
реалізацією перерозподільних програм можуть перевищити вигоди від їх здійснення. Тому особливо важливим в таких умовах є 
формування соціальних нормативів, тобто - мінімальних державних гарантій, а саме: прожитковий та неоподаткований мінімум, мінімальні 
розміри заробітної плати, допомоги, пенсії за віком, співвідношення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, пенсії. Адже 
одним з головних чинників, що стримують розширення внутрішнього ринку, технологічне оновлення виробництва, формування середнього 
класу є штучне заниження вартості робочої сили та низький рівень соціальних витрат. 

Дуже важливе соціально-економічне значення має забезпечення реального рівня такої соціальної гарантії, як мінімальна заробітна 
плата. Рівень відповідності мінімальних заробітної плати і пенсії конституційним гарантіям в Україні показано в табл. 2. 

 
Таблиця 2. 

Динаміка відповідності конституційним гарантіям мінімальної заробітної плати і пенсії 
Роки Показники 

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Прожитковий мінімум для 
працездатної особи 287,6 331,1 365 386,7 409 483 525 633 669 869 
Мінімальна заробітна плата, 
грн. 100 118 186,7 210,3 300,3 364,6 430 532,5 573,3 869 
Відношення до прожиткового 
мінімуму мінімальної зарплати 2,87 2,81 1,96 1,84 1,36 1,32 1,22 1,19 1,17 1,0 
Прожитковий мінімум для 
непрацездатної особи 216,6 248,8 268 284,7 300 350 380 470 498 695 
Мінімальна пенсія, грн. 79,8 80,8 89,4 156,5 332,0 358,5 403,7 483,0 498 695 
Відношення до прожиткового 
мінімуму мінімальної пенсії 2,75 3,08 3,0 1,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 

* Розраховано за даними Держкомстату [4] 
 
У світі існують різні підходи до вирішення проблеми бідності та нерівномірності розподілу доходів населення. Успішне рішення 

проблеми рівноваги між соціальною справедливістю та економічною ефективністю є скандинавська (соціал-демократична) модель 
соціальної політики, яка найбільш повною мірою реалізована в Швеції, яка забезпечує право усіх громадян на соціальне забезпечення та 
отримання широкого спектру соціальних послуг. Консервативна модель соціальної політики, побудована на принципі обов’язкової 
трудової участі та залежності ступеню соціальної забезпеченості від ефективності та тривалості трудової діяльності, найбільш повно 
реалізована в Германії. В Великобританії та в Сполучених штатах Америки функціонує ліберальна модель соціальної політики, коли 
держава забезпечу добробут малозабезпечених верств населення за рахунок стимулювання створення недержавних форм соціального 
страхування та соціальної підтримки, а також отримання допомоги від держави у вигляді трансфертів за рахунок бюджетів різного рівня. 
Модель соціальної політики в централізовано керованих економіках передбачає зосередження усієї повноти соціальної політики в руках 
держави. Так в республіці Білорусь в 1990-ті – початок 2000-х рр. першочерговим завданням політики доходів було  подолання 
малозабезпеченості в країні. Для його вирішення держава свідомо йшла на форсування випереджаючого росту основних доходів в 
порівнянні з ростом виробництва, при рості у 2001-2008 рр. валового внутрішнього продукту в 1,9 рази, реальні грошові доходи населення 
збільшилися в 2,7 рази [3]. Високі темпи зростання доходів білоруських громадян дозволили мінімізувати чисельність малозабезпечених з 
майже 50% у 1999 до 6,1% в 2008 р. В політиці грошових доходів населення Білорусь керується двома основними підходами: створення 
таких умов для працездатних громадян, щоб вони могли своєю працею та ініціативою змогли заробити достатні доходи для себе та своїх 
родин; забезпечення надійного соціального захисту та підтримки непрацездатних та тих категорій громадян, які з об’єктивних причин не в 
змозі забезпечити мінімально допустимий рівень життя. 

За аналогічний період реальні доходи громадян України виросли в 1,5 рази. При цьому середня заробітна плата зросла в 1,83 рази, а 
ВВП, зростання якого є передумовою росту доходів - в 1,19 рази (з урахуванням інфляції) [7]. На рис. 1 представлено порівняння темпів 
росту ВВП та темпів росту доходу населення України за 2003-2009 рр. З представленого графіка зрозуміла взаємозалежність цих 
показників та тенденція до їх зниження за останні роки, що свідчить про нестабільність економічного розвитку країни. 

В процесі зниження рівня соціальної диференціації в суспільстві набувають важливості такі фактори як: активне проведення 
державою перерозподільних заходів, скоординована система соціальних трансфертів, регулювання ринку праці, удосконалення системи 
розподілу доходів з урахуванням принципів соціальної справедливості та економічної ефективності. 

Предметом особливої уваги держави є захист соціально вразливих категорій населення (пенсіонерів, дітей, інвалідів). В Україні 
кількість пенсіонерів зменшилася з 14529,8 тис. осіб у 2000 р. до 13721,1 тис. осіб у 2010 р. Середній розмір місячної пенсії пенсіонерам, 
що перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, складає 999, 0 грн., в тому числі: за віком – 1039,6 грн., за інвалідністю – 848,8 грн., 
у разі втрати годувальника – 771,2 грн. Такі розміри виплат забезпечують мінімальний прожитковий мінімум та дещо перевищують його. 
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Рис.1. Порівняння темпів росту ВВП та темпів росту доходу населення України за 2003-2009р.р. (побудовано за даними джерела 7) 

 
Одним із важливих напрямів державного впливу на формування доходів населення України є податок з доходів фізичних осіб. Від 

негараздів справляння податків відчутно потерпає сфера соціального захисту, і з часом це може призвести до дестабілізації суспільно-
політичної ситуації в країні. Саме тому, проблема зниження соціальної нерівності і убогості значної частки нашого населення також може 
бути істотно вирішена методами податкового регулювання. В різних країнах податкова політика різниться, але у більшості розвинених 
країн механізм стягнення прибуткового податку з населення і податку на прибуток корпорацій будується за прогресивною шкалою. 
Наприклад, в Німеччині неоподатковуваний  щомісячний дохід рівний 638 євро (близько 6440 грн.), а максимальний податок (42 відсотки) 
береться з доходу, що перевищує 4346 євро (близько 43995 грн.) [1]. А податкові пільги, присутні у французькій фіскальній політиці, 
поширюються переважно на населення з високими доходами, щоб створити ефективний вплив на споживача [10]. В Україні діюча система 
пільг та допомоги є надто непрозорою та соціально несправедливою. Вона орієнтована здебільшого на забезпечене населення, що 
поглиблює диференціацію в доходах. 

При формуванні механізму регулювання реального рівня доходів населення важливо передбачити також регламентацію 
припустимих пропорцій між доходами різних соціальних груп для забезпечення рівня доходу громадян з фіксованим доходом.  

Оскільки головною складовою доходів населення є заробітна плата, яка повинна бути надійним джерелом доходів громадян та 
одночасно найважливішим економічним чинником стимулювання трудової активності робітників, то важливим принципом організації 
системи оплати праці повинно стати забезпечення рівної оплати за рівну працю, що можливо досягти за рахунок використання тарифної 
системи. Легалізація доходів населення сприятиме збільшенню доходної частини бюджету та, відповідно, розмірам соціальних виплат та 
соціальної допомоги. Подальше зростання оплати праці повинно забезпечуватися результативністю роботи усіх галузей економіки, перш за 
все, підприємств. В їх діяльності акцент потрібно зробити на підвищенні ефективності виробництва та управління, випуску 
конкурентоспроможної інноваційної продукції, пошуку вигідних партнерських зв’язків, утриманні традиційних та завоюванні нових ринків 
збуту.  

Таким чином, необхідною умовою подальшого зростання доходів населення є підвищення ефективності суспільного виробництва. 
В свою чергу, підвищення рівня доходів населення сприятиме реалізації споживацького попиту, що стимулюватиме похідний попит на 
продукцію виробничого призначення, інноваційні розробки та економічне зростання країни. Завдяки заходам вирівнювання доходів 
громадян Україна повинна стати більш конкурентоспроможною в світовому та європейському економічному просторі. 

 
РЕЗЮМЕ. 
Проаналізовано сучасний стан та рівень диференціації заробітної плати в Україні. Визначено основні тенденції розшарування населення у 
галузі оплати праці. Запропоновані напрями удосконалення  механізму розподілу доходів, застосування яких на практиці призведе до 
сгладжування диспропорцій у галузі оплати праці.  
Ключові слова: оплата праці, диференціація, розподіл доходів, тенденція, рівень життя.  
РЕЗЮМЕ.  
Проанализировано современное состояние и уровень дифференциации заработной платы в Украине. Определены основные тенденции 
расслоение населения в области оплаты труда. Предложены направления совершенствования механизма распределения доходов, 
применение которых на практике приведет к сглаживания диспропорций в сфере оплаты труда. 
Ключевые слова: оплата труда, дифференциация, распределение доходов, тенденция уровень жизни. 
SUMMARY.  
Baseline conditions and level of wage differential were analyzed in Ukraine. Basic trends in stratification of general people in the sphere of labor 
remuneration were determined. Directions of the development of income distribution mechanism are proposed. If they are adopted practically, they 
can lead to evening-out of disproportions in the sphere of labor compensation. 
Key words: labor remuneration, differentiation, income distribution, trend, standards of living. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПАРТНЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
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Поиск и выбор путей развития определяет каждая страна. Актуальным является этот вопрос также и для Украины. Помимо выхода 

из кризиса и общественных преобразований в направлении социально ориентированной экономики, интеграции в мировое экономическое 
сообщество, а также необходимости перехода к постиндустриальной модели развития ставят перед Украиной задачу совмещения 
экономического роста с целями человеческого развития – сбалансированный комплекс необходимых для решения макроэкономических 
задач по согласованию экономического роста и социального развития, экономической и социальной политики в сочетании форм, методов и 
пропорций развития.  

Достижение поставленных целей реализуется через экономическую и социальную политику государства. Экономическая политика 
в соответствии с [1, 8] «представляет собой систему мероприятий, которые государство предлагает к исполнению всей совокупности 
хозяйственных субъектов или их части для решения определенной экономической задачи». 

На пороге будущего тысячелетия человечество устанавливает новые подходы к развитию, которые определяют мировую стратегию 
решения социально-экономических проблем, их осмысление. Ядром этой стратегии является доминирующая роль человека в процессе 
развития. В соответствии с концепцией человеческого развития условием и результатом хозяйствования и прогресса является развитие 
человека, которое оценивается показателями здоровья, образования и дохода. 

Целью прогресса становится сам человек, таким образом, здоровье, образование и доход населения выступают одними из 
приоритетных показателей общественного развития страны, отражающих ее социально-экономическое и нравственное состояние, 
факторами, формирующими генетический, демографический, экономический, трудовой и культурный потенциал общества. 

Суть новой парадигмы развития Украины – переход к обществу высокой нравственности, качества жизни, устойчивого развития 
(человека, природы, техносферы). Устойчивое развитие экономической системы в соответствии с новой парадигмой выступает как 
последовательная восходящая эволюция и представляет собой движение в направлении социализации, гуманизации и экологизации 
экономики. В этих условиях современные функции государства заключаются в следующем:  целеполагании, определении стратегического 
направления развития и его принципов; согласовании экономических интересов на всех иерархических уровнях; обеспечении 
сбалансированности развития путем структурной перестройки общественного воспроизводства и согласовании экономической и 
социальной политики; обеспечении участия всех партнеров в обеспечении общенациональных направлений развития. Анализ изменения 
качества взаимодействия государства и экономики, государства и его партнеров предполагает исследования предпосылок, факторов и 
этапов развития партнерства с целью объединения усилий для реализации национальных проектов. 

Перед мировым сообществом стоит огромная задача создания развитой «экономики знаний», достижение которой возможно только 
через повышение качества, эффективности системы образования, которая способна обеспечить долгосрочный экономический рост и 
конкурентоспособность на мировой арене. В странах Европейского Союза Высшее образование финансируется почти на  80% за счет 
бюджетных ассигнований, более 5% поступает от некоммерческих организаций, около  12% это плата за обучение. В  Украине  в 
современной экономической ситуации, сложившейся под влиянием мирового финансового кризиса, практически остановились 
государственные инвестиции во все сферы жизни общества. Образовательная среда не стала исключением. Однако процесс вхождения в 
Болонский процесс и развитие самой системы образования не может останавливаться. В таком случае образовательным учреждениям 
Украины приходится изыскивать новые способы финансирования, платные формы обучения, благотворительное спонсорство, партнерство. 
Новым для условий Украины механизмом финансирования долгосрочных, общественно значимых проектов, которые требуют многолетних 
вложений является эндаумент. 

Цель данной статьи – раскрыть такое новое явление для украинской экономики, как эндаумент-фонд, охарактеризовать его 
сущность, выявить проблемы его формирования. 

Эндаумент-фонд (англ. endowment) — целевой фонд, предназначенный для использования в финансировании некоммерческих 
организаций образования, медицины, культуры. Эндаумент-фонд наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований 
и инвестирует эти средства с целью извлечения дохода. Однако весь полученный доход фонд должен направлять в пользу тех организаций, 
для поддержки которых он был создан. Разница между эндаумент-фондом и благотворительным фондом заключается, во-первых, в целевом 
характере деятельности, а, во-вторых, в получении дохода за счёт инвестирования средств. Эндаумент устраняет зависимость от разовых 
поступлений,  обеспечивает финансовую стабильность за счет получения гарантированного дохода и создания долговременного источника 
финансирования для определённой некоммерческой деятельности. 

Это предполагает разработку механизмов и инструментов формирования условий, обеспечивающих долгосрочное устойчивое 
развитие мировой экономики и государств, особенно в посткризисный период, на основе консолидации государственной политики, 
достижений науки и инициатив бизнеса и общественного сектора.  

Создание партнерств в целях развития, являющихся добровольными многосторонними инициативами по обеспечению устойчивого 
развития, является таким механизмом. Партнерство означает вовлечение  представителей различных слоев общества, государственных и 
общественных организаций, науки, а также бизнеса в решение общенациональных задач экономической и социальной инфраструктуры. 

Создание эндаумент-фондов представляет собой экономико-правовой механизм государственно-частного партнерства, 
позволяющего решать стратегические задачи развития некоммерческой организации. Для учреждений образования целевой капитал 
(эндаумент) является дополнительным источником финансирования одновременно с бюджетами различных уровней, частным капиталом в 
форме контрактов и грантов, оплатой обучения и доходами от собственной деятельности. Формирование эндаумент-фондов позволяет 
реализовать финансирование целевых стратегических проектов высших учебных заведений (ВУЗов). Для развития механизма эндаумента 
необходимо определение и координация общих и частных интересов инвесторов и ВУЗа. В этом случае частный бизнес сможет понимать 
заинтересованность в целевых фондах некоммерческих организаций и будет мотивирован на эту деятельность. 

Идея инновации состоит в том, что организации образования (культуры, здравоохранения) после принятия соответствующих 
законодательных документов привлекают пожертвования частных лиц на расходы, которые не могут быть покрыты за счет бюджетных 
средств или направлены на стратегическое инновационное развитие. Эндаумент-фонд позволяет накапливать благотворительные взносы и 
вкладывать их в финансовые инструменты, приносящие прибыль. Следует заметить, что сами пожертвования не тратятся, а формируют 
целевой капитал, из которого и извлекается доход. Новые пожертвования увеличивают целевой капитал и соответственно доход ВУЗа. 

                                           
© Мартякова Е.В., Мартякова Е.Ю., 2012 
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Такой механизм  способствует освобождению  ВУЗа от разовых пожертвований и создает его финансовую стабильность посредством 
получения регулярного дохода от эндаумента. Чтобы процедура извлечения прибыли была максимально стабильна, всю деятельность по 
получению прибыли с целевого капитала должна осуществлять управляющая компания. Управляющая компания должна удовлетворять 
определенным требованиям (ее форма - акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, наличие лицензии на  
доверительное управление паевым инвестиционным фондом, размер собственных средств должен соответствовать требованиям 
нормативных правовых актов, должна обеспечить постоянное руководство своей текущей деятельностью). Сбор пожертвований поручается 
не самим учреждениям, а некоммерческим организациям, то есть собственно эндаумент-фондам. 

Впервые эндаумент появился в 1502 г. в Великобритании, когда Леди Маргарет Бюфорт внесла пожертвования на создание кафедр 
богословия в университетах Оксфорда и Кембриджа. В США в 1649 г. четыре выпускника завещали Alma Mater небольшой участок земли, 
что и явилось началом создания эндаумента Гарвардского университета. Крупнейшим донором является Джон Д. Рокфеллер, его дар 
составил 6,76 млрд. долларов. 

В России аналог эндаумент-фонда появился в 1770 г. как банковский вклад, проценты от которого направлялись на текущие 
расходы различных благотворительных проектов. 

Наиболее известный международный эндаумент-фонд – Нобелевский – создан в конце XIX века. В соответствии с завещанием 
Альфреда Нобеля средства, вырученные от продажи его собственности, должны были быть вложены в надежные ценные бумаги, а премии 
ученым выдавались бы с процентов от прибыли. На момент смерти Нобеля его состояние оценивалось в современных ценах примерно в 
$212 млн., сегодня же активы Нобелевского фонда превышают $500 млн. Этого вполне достаточно, чтобы ежегодно выдавать каждому 
лауреату нобелевской премии не менее $1 млн.  

Широкое распространение фонды целевого капитала получили в тех странах, где исторически отсутствует государственная 
поддержка образования, науки и культуры, а национальные традиции поощряют частную благотворительность. 

На сегодняшний день механизм эндаумент-фондов на практике доказал свою эффективность, поскольку обеспечивает вузам 
долгосрочный стабильный источник финансирования значимых образовательных, научных и других программ. Крупнейшими эндаумент-
фондами в мире являются фонды Гарварда (27,6 млрд. долл.), Йеля (16,7 млрд. долл.), Стэнфорда (13,9 млрд. долл.), Принстона (14,4 млрд. 
долл.). В ведущих американских вузах поступления из данных фондов формируют 25-45% бюджета: Гарвард – 33%, Йель – 35 %, Стэнфорд 
– 23%, Принстон – 47 %.  

Национальный фонд искусств США, созданный в форме эндаумента, располагает несколькими миллиардами долларов и выполняет 
функции отсутствующего в стране Министерства культуры. У 80 университетов размер капитала эндаумента превышает миллиард 
долларов. Суммарный объем средств всех эндаумент-фондов России составляет около 3,5 млрд. рублей. 

Следует отметить, что в 2008 году целевой капитал зарубежных вузовских эндаументов был еще больше. Так, у лидера – 
Гарвардского университета – он составлял 36 млрд. долл. Но в результате слишком рискованной инвестиционной политики в условиях 
высокой конкуренции и стремления показать прирост целевого капитала выше, чем у конкурентов, при наступлении кризиса стоимость 
инвестиционных портфелей зарубежных эндаументов резко снизилась. В среднем за 2009 год падение целевого капитала крупнейшей 10-ки 
эндаументов составило около 24%. Это привело к тому, что инвестиционная политика стала намного более взвешенной и 
сбалансированной. 

Таблица 1 
Наиболее крупные эндаументы университетов США 

Размер эндаумента, млн. долл.  

Университет 
2006 2007 2009 2010 

Академический 
рейтинг 

университетов 
мира (ARWU), 

2011 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Гарвардский университет 
Йельский университет 
Стэнфордский университет 
Принстонский университет 
Техасский университет 
Массачусетский технологический институт 
Колумбийский университет 
Мичиганский университет 
Пенсильванский университет 
Техасская A&M система 
Северозападный университет 
Калифорнийский университет 
Чикагский университет 
Нотрдамский университет 
Университет Дюка 

28916 
18031 
14085 
13045 
13235 
8368 

 
5938 
5653 
5313 
5643 
5141 
5542 
4867 
4437 
4498 

34635 
22530 
17165 
15787 
15614 
9980 

 
7150 
7090 
6635 
6590 
6503 
6439 
6204 
5977 
5910 

25662 
16327 
12619 
12614 
12163 
7982 

 
5893 
6001 
5171 
5084 
5445 
4937 
5094 
4795 
4441 

27557 
16652 
13851 
14391 
14052 
8317 

 
6517 
6564 
5669 
5738 
5945 
5441 
5638 
5235 
4824 

1 
11 
2 
7 
35 
3 
 

8 
22 
14 

100 
30 
4 
9 

201 
35 

 
Долгосрочная среднегодовая доходность инвестиций эндаумент-фондов составляет около 7-12% годовых, размер выплат на 

основные цели деятельности фонда – около 5% (от суммы его активов), примерно половина доходов реинвестируется. Часть 
реинвестируемых доходов поглощается инфляцией, что при эффективном управлении целевым капиталом обеспечивает годовой прирост 
активов в пределах 4-5% в реальном выражении. 

Формирование и использование целевого капитала в России регламентируется Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-
ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Первый эндаумент-фонд, созданный и 
зарегистрированный в России — Фонд Развития МГИМО, существующий с 28 марта 2007 года. Также одними из первых в России 
эндаумент-фонды созданы для поддержки Московской школы управления СКОЛКОВО (дата регистрации — 29 марта 2007 года) и Высшей 
школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. 

Анализ зарубежного опыта по использованию средств эндаумент-фондов показал, что основными направлениями деятельности 
(ранжирование направлений деятельности проведено в зависимости от частоты использования мероприятий) являются, процессы: 

1) разработка, поддержание и модернизация образовательных и исследовательских программ; 
2) модернизация материально-технической базы учебных учреждений;  
3) развитие научно-исследовательской, научно-практической, технико-внедренческой деятельности; 
4) поддержка студентов, молодых ученных, проявивших творческие способности и достигших существенных результатов в учебе 

(финансирование стипендий, грантов на обучение зарубежом, компенсация расходов по участию в международных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах); 

5) средства для финансирования научных центров и издания научных журналов, организацию круглых столов, конференций, 
олимпиад; 
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6) поощрение лучших преподавателей вузов и молодых ученых (учреждение негосударственного пенсионного фонда для 
профессорско-преподавательского состава, приобретение квартир для молодых сотрудников и преподавателей); 

7) реализация инновационных проектов и финансирование инвестиционных проектов; 
8) совершенствование системы управления университетом, поддержание инфраструктуры университетов; 
9) повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями потребителей. 
Деятельность по созданию эндаумент-фонда включает в себя следующие этапы: 
1. Разработка и утверждение концепции создания фонда. 
2. Регистрация специализированной организации управления капиталом (юридического лица в форме фонда). 
3. Формирование Попечительского совета эндаумент-фонда. 
4. Разработка внутренних документов фонда. 
5. Формирование первичной группы жертвователей (достижение фондом минимально установленного уровня целевого капитала) 
6. Передача целевого капитала в доверительное управление управляющей компании. 
7. Проведение фандрайзинговой кампании для пополнения целевого капитала до целевого уровня. 
8. Утверждение финансового плана по использованию дохода от управления целевым капиталом на год. 
9. Получение образовательным учреждением дохода от целевого капитала. 

Преимущества модели эндаумента в сравнении с другими формами пожертвований: 
создает возможность для долгосрочного планирования и развития социальной сферы (механизм адекватен общей стабильной 

ситуации в стране); 
удобна для крупных компаний, склонных к стратегическому планированию бизнеса и вложений в социальную сферу; 
прозрачна и обеспечивает гарантии для доноров в целевом расходовании средств; 
обеспечивает для НКО возможность изменить подход к реализации социальных проектов, учиться зарабатывать средства, а не 

только выступать в роли просителей; 
создает возможность аккумулировать средства в благотворительных целях, что делает ее привлекательной для средних и мелких 

компаний. 
К недостаткам модели можно отнести: 
риски финансового характера (малодоходность гарантированных финансовых операций, высокий уровень инфляции, 

незастрахованность от финансовых кризисов); 
сложности с формированием целевого капитала такого размера, который гарантировал бы более или менее существенную по 

объему прибыль, направляемую на благотворительную деятельность; 
отсутствие быстрого эффекта для благополучателя; модель рассчитана на долгосрочный эффект, но не может обеспечить 

сиюминутные потребности, быструю отдачу, что психологически некомфортно для некоторых жертвователей, привыкших к оказанию 
поддержки в традиционной форме адресной прямой помощи; 

использование модели для деятельности финансовых мошенников;  
отсутствие налогового стимулирования жертвователей. 
Наиболее ожидаемое позитивное последствие внедрения модели эндаумента связано с его главным преимуществом создание 

возможности для стратегического планирования и устойчивого развития внутри сектора, создание долгосрочных проектов в социальной 
сфере. 

Внедрение модели также: 
- повысит прозрачность НКО, позитивно повлияет на их отчетность; 
- как следствие, повысит доверие со стороны крупного и среднего бизнеса к НКО; 
- структурирует украинскую благотворительность. 
Успешная реализация данной модели зависит от целого ряда факторов и условий, надежности участников, а также особенностей 

среды, в которой это сотрудничество развивается. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка возможных рисков реализации 
проектов партнерства с целью повышения успешности их осуществления. Анализ рисков позволяет выработать оптимальную систему 
управления ими. С нашей точки зрения, реализация таких проектов подвержена трем основным типам рисков: проектным, 
систематическим и форс-мажорным. При этом под проектными рисками предлагается понимать всю совокупность рисков присущих 
рассматриваемому конкретному проекту. К ним можно отнести: технологические риски и риски строительства; конкурентная позиция 
проекта; риски контрагентов; правовая структура проекта; движение денежных средств и финансовых рисков. Систематический риск 
обусловлен макроэкономической ситуацией, политическими, социальными, правовыми факторами. Основными типами данного типа риска 
являются: законодательные изменения; инфляция;  потери связанные с изменением процентных ставок; финансовые потери в связи с 
нестабильностью в обществе; изменения курса иностранной валюты. А также форс-мажорные риски, связанные с приостановкой проекта 
на определенный период времени в силу причин, не зависящих от партнеров. Эти виды рисков и формируют в самом общем виде риски 
проектов партнерства. Проблемы рисков в сотрудничестве государства и бизнеса, пока еще недостаточно исследованы в отечественной 
научной сфере и требуют дальнейшего изучения 

Выводы. Для внедрения и реализации механизма эндаумента в системе высшего образования в Украине необходимо:  
обеспечить информированность представителей бизнес-сообщества о сути модели эндаумента и ее отличий от схем традиционной 

благотворительности через проведение специальных мероприятий с донорами по разъяснению модели целевого капитала и общественных 
дискуссий на эту тему; 

принять во втором чтении Закон Украины «О благотворительности и благотворительных организациях» № 6343 (в первом чтении 
был принят 17 мая 2011 года), десятая статья которого впервые посвящена эндаументу; 

разработать систему управления эндаумент-фондами; 
осуществлять подготовку квалифицированных менеджеров, способных эффективно организовывать работу фонда, а также 

разрабатывать фандрайзинговую стратегию; 
Вузу необходимо разработать стратегический план развития, потому что фонд целевого капитала создаётся на очень длительный 

промежуток времени. 
 

РЕЗЮМЕ 
Сформульовано моделі й основні принципи взаємодії соціальних партнерів держави, бізнесу й суспільств при реалізації проектів. 
Запропоновано основні напрями щодо розвитку механізмів та інструментів взаємодії соціальних партнерів в інституціональному 
середовищі України. 
Ключові слова: ендаумент, інновації, соціальні послуги, управління, соціальна відповідальність, партнерство, механізми, соціальний 
проект 
РЕЗЮМЕ 
Сформулированы модели и основные принципы взаимодействия социальных партнеров государства, бизнеса и обществ, при реализации 
проектов. Предложены основные направления по развитию механизмов и инструментов взаимодействия социальных партнеров в 
институциональной среде Украины. 
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Постановка проблеми. Реформування економічної сфери та становлення ринкових відносин в Україні супроводжуються значними 

соціальними втратами. Накопичені соціальні проблеми за своєю гостротою та вагомістю наслідків створюють несприятливі умови задля 
людського розвитку. Низьким залишається рівень та якість життя громадян України. За світовими стандартами небезпечно вагомою 
залишається частка населення, що живе за порогом бідності. Відсутнє просте відтворення населення, скорочується тривалість життя, 
зростає смертність та знижується народжуваність, виникає загроза вимирання нації. Це є наслідком дії несприятливих умов 
життєдіяльності, низького рівня життя, зниження можливостей отримання достатніх та якісних соціальних послуг, незорієнтованості 
соціального управління на профілактику виробничих та побутових ризиків, поширення серед населення нездорового способу життя та 
погіршення екологічного стану в країні. Посилюється нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів України. За більшістю 
показників диференціація у 2-3 рази перевищує їх порогове значення, що за світовими стандартами не повинно бути вищим за 1,5 рази. 
Навіть регіони з найвищим рівнем соціально-економічного розвитку мають соціальні проблеми, гострота і глибина яких створюють загрози 
соціальній безпеці країни.  Необхідність розв’язання зазначених проблем потребує підвищення ефективності державного управління 
процесами соціальної безпеки та визначає вагомість і значущість розробки теоретичних засад соціальної безпеки з урахуванням 
регіонального аспекту. 

Актуальність та гостра потреб вирішення визначених проблем обумовила активізацію досліджень цієї спрямованості. Над ними 
працюють вітчизняні фахівці О. Амоша, О. Білорус, В. Близнюк, О. Власюк, З. Герасимчук, В. Гошовська, І. Гнибіденко, Е. Лібанова, 
В. Мандибура, І. Миценко, В. Мунтіян, О. Новікова, В. Паламарчук, Г. Ситник, В. Скуратівський, Л. Червова, М. Чумаченко. Серед 
фахівців країн СНД найбільш відомими є праці З. Біктімової, О. Гранберга, В. Лєксіна, А. Прохожева, Г. Севрюкової, В. Серебряннікова, 
Г. Сілласте, А. Хлоп’єва, О. Швєцова. Проте особливості управління соціальною безпекою та забезпечення людського розвитку 
залишаються недостатньо розробленими. Незначною мірою ураховуються й вимоги людського розвитку при формуванні і реалізації 
державної та регіональної соціальної політики.  

Мета статі полягає у полягає у розробці механізму управління соціальної безпеки людського розвитку, який має враховувати 
постійне дослідження та редагування визначених цілей людського розвитку. 

Основний матеріал. Сьогодні у світі існує дуже велика кількість соціально-економічних глобальних проблем, які перешкоджають 
людському розвитку. Їх необхідно найближчим часом вирішувати, однак не кожній окремо узятій країні вирішення цих проблем під силу і 
тому країни повинні об’єднатися у вирішенні визначених проблем і виконанні поставлених цілей. 

Задля вирішення вищезазначених проблем та механізму їх вирішення спочатку  необхідно виокремити чинники, що впливають на 
людський розвиток, які слід згрупувати за основними признаками (табл. 1). Доцільно чинники впливу розділити на економічні, соціальні, 
екологічні, культурні, інституціональні та правові. Оскільки це досить широке розмежування вважаємо необхідним розбити вищезазначені 
групи на основні напрями впливу на людський розвиток стимулюючого та дестимулюючого характеру. 

За кожною групою факторів слід також відобразити вплив соціальної безпеки на людський розвиток, що можна зробити за 
допомогою вимірювання людського розвитку. 

На сучасному етапі науковцями розроблено значну кількість методик, які оцінюють людський розвиток, соціальний стан, рівень та 
якість життя населення. І хоча вони безпосередньо не розглядають соціальну безпеку людського розвитку, однак так чи інакше стосуються 
цієї проблеми. 

Найбільш поширеним у світі є Індекс людського розвитку (ІЛР), який був запропонований ПРООН. Для обчислення індексу 
запроваджено такі граничні величини для кожного з показників [1, c.91]: очікувана тривалість життя при народженні; рівень грамотності 
серед дорослого населення; ВВП на душу населення. 

ІЛР хоч і спирається на три показники, однак він комплексно характеризує умови і стан людського розвитку. Тривалість життя – це 
показник поліфонічний, оскільки він обумовлюється  низкою чинників: рівнем життя, якістю харчування, поширеністю хвороб, станом 
навколишнього середовища, доступністю медичних послуг, загальним станом системи охорони здоров’я тощо.  Показник ВВП на душу 
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населення свідчить про рівень життя та матеріальний статок в країні. Однак в ньому не відбивається диференціація доходів. Показники 
освіти свідчать про можливості розвитку дорослого населення і підростаючого покоління. 

Таблиця 1. 
Групування чинників впливу на людський розвиток 

Групи чинників Стимулюючі Дестимулюючі 

Загальні економічні умови 

Економічні реформи, рівень фінансування 
людського розвитку державним та 
місцевими бюджетами,  відсутність 
інфляційних процесів 

Економічні реформи, недостатній рівень 
фінансування людського розвитку державними 
та місцевими бюджетами, інфляційні процеси 

Матеріальні умови 
життєзабезпечення 

Гідний рівень оплати праці та соціальних 
виплат, рівень диференціації заробітної 
плати, наявність додаткових джерел доходу

Низький рівень оплати праці та соціальних 
виплат, наявність заборгованості з виплати 
заробітної плати, відсутність додаткових 
джерел доходу   Е

к
он
ом

іч
н
і 

Якість життя 

Забезпеченість житлом; рівень 
благоустрою житла; забезпеченість 
приватними автомобілями та предметами 
тривалого користування  

Відсутність житла, незадовільний благоустрій 
житла, відсутність можливості придбати 
предмети тривалого користування 

Ринок праці 

Рівень зайнятості, наявність гарантій 
зайнятості, збалансованість ринку праці, 
наявність можливостей працевлаштування 
за спеціальністю  

Рівень безробіття, вимушена неповна 
зайнятість, незбалансованість на ринку праці, 
відсутність можливості працювати за фахом 

Освіта 
Можливості та умови отримання 
початкової та вищої освіти, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації 

Відсутність можливостей отримати початкову, 
неповну і повну базову вищу освіту, 
відсутність можливості підвищити кваліфікація

Соціальна захищеність  

Достатній рівень соціальних виплат, 
матеріальної допомоги, задовільний стан 
системи медичного обслуговування та 
страхування, охорони здоров’я, гідний 
рівень пенсійного забезпечення 

Низький рівень або взагалі відсутність 
отримання соціальних виплат, незадовільний 
стан системи медичного обслуговування та 
страхування, охорони здоров’я, низький рівень 
пенсійного забезпечення 

С
оц
іа
л
ьн
і 

Культурний розвиток 
Наявність театрів, музеїв та можливість 
відвідувати культурні заклади 

Обмежена кількість культурних закладів, 
незадовільний стан  і неможливість відвідувати 
культурні заклади  

Е
к
ол
ог
іч
н
і 

Екологічний стан 

Задовільний стан навколишнього 
середовища, граничнодопустимі викиди 
шкідливих речовин у повітря, відсутність 
важких металів у стічних водах, 
задовільний рівень забруднення питної 
води 

Незадовільний стан навколишнього 
середовища, високий рівень викидів шкідливих 
речовин у повітря, наявність важких металів у 
стічних водах, високий рівень забруднення 
питної води 

Правове забезпечення 
Дієвість і якість захисту прав людини і 
свободи вибору 

Недієвість захисту прав людини і можливостей 
свободи вибору 

Державна політика 

Ефективність державного управління 
освітньою та соціальною сферою, 
наявність національної стратегії людського 
розвитку та її впровадження 

Неефективність державного управління 
освітньою та соціальною сферою, відсутність 
національної стратегії людського розвитку та її 
впровадження 

Ін
ст
и
ту
ц
ій
н
і, 

 
п
р
ав
ов
і  

Громадські об’єднання 

Розвиненість громадянського суспільства, 
ефективність діяльності профспілок, 
партій, громадських об’єднань з проблем 
людського розвитку 

Нерозвиненість громадянського суспільства, 
неефективність діяльності профспілок, партій, 
громадських об’єднань з проблем людського 
розвитку 

 
За кожною групою факторів слід також відобразити вплив соціальної безпеки на людський розвиток, що можна зробити за 

допомогою вимірювання людського розвитку. 
На сучасному етапі науковцями розроблено значну кількість методик, які оцінюють людський розвиток, соціальний стан, рівень та 

якість життя населення. І хоча вони безпосередньо не розглядають соціальну безпеку людського розвитку, однак так чи інакше стосуються 
цієї проблеми. 

Найбільш поширеним у світі є Індекс людського розвитку (ІЛР), який був запропонований ПРООН. Для обчислення індексу 
запроваджено такі граничні величини для кожного з показників [1, c.91]: очікувана тривалість життя при народженні; рівень грамотності 
серед дорослого населення; ВВП на душу населення. 

ІЛР хоч і спирається на три показники, однак він комплексно характеризує умови і стан людського розвитку. Тривалість життя – це 
показник поліфонічний, оскільки він обумовлюється  низкою чинників: рівнем життя, якістю харчування, поширеністю хвороб, станом 
навколишнього середовища, доступністю медичних послуг, загальним станом системи охорони здоров’я тощо.  Показник ВВП на душу 
населення свідчить про рівень життя та матеріальний статок в країні. Однак в ньому не відбивається диференціація доходів. Показники 
освіти свідчать про можливості розвитку дорослого населення і підростаючого покоління. 

В Україні авторським науковим колективом Інституту демографії та соціальної політики під керівництвом д.е.н., професора Е.М. 
Лібанової було розроблено вітчизняну методику вимірювання людського розвитку регіонів України [2, с. 55]. Колектив науковців виходив з 
того, що механічне використання запропонованої ПРООН методики є недоцільним з огляду на специфіку інформаційної бази України. Цей 
підхід враховує диспропорції за регіональним розвитком за допомогою запропонованих 98 показників людського розвитку. 

З точки зору управління соціальною безпекою людського розвитку (рис.1) цей процес можна представити у вигляді механізму,  на 
першому етапі якого слід виокремити існуючі соціальні ризики, загрози, потреби та інтереси населення задля розробки стратегії соціальної 
безпеки, яка має включати мету, ціль, тактику та інструментарій. Також слід враховувати, зміни що відбуваються у суспільстві країни та 
світі. На етапі розробки заходів щодо підтримки людського розвитку необхідно ураховувати можливості або існуючи ресурси держави та 
людини. Процес підготовки заходів стратегії пропонуємо розбити на наступні етапи: планування, організація, управління, стимулювання та 
моніторинг. Слід зазначити, що все ці етапи мають носити замкнутий характер, а саме виконувати по колу.  
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Рис. 1. Механізм управління соціальною безпекою людського розвитку  

 

Таким чином, завершуючи останній етап слід знову приступати до першого, що дозволить постійно враховувати зміни, які 
відбуваються у суспільстві та світі та своєчасно реагувати на ці зміни.  

Висновки. Забезпечення соціальної безпеки людського розвитку – процес реалізації функціональних складових соціальної безпеки 
з метою запобігання загроз і можливих негараздів та досягнення максимального рівня соціальної безпеки людського розвитку у теперішній 
час і у майбутньому, визначальними напрямами якого мають бути: 

забезпечення виконання державних соціальних програм, спрямованих на вирішення пріоритетних соціальних проблем регіонів, 
забезпечення збалансованості та координації їх положень із регіональними програмами на етапах формування та здійснення, організації 
належного контролю за виконанням цих програм; 

поліпшення якості розробки стратегій регіонального розвитку; здійснення пошуку нових ефективних нетрадиційних механізмів 
подолання соціальних проблем депресивних територій; 

забезпечення орієнтації регіональної політики на сталість соціально-економічного розвитку та саморозвиток регіону, 
запровадження ефективної регіональної програми сприяння розвитку підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу; 
організація соціального моніторингу діяльності державних та регіональних органів та органів місцевого самоврядування; 
створення регіональної соціологічної служби, забезпечення її ефективної діяльності; 
підвищення правової компетенції та економічної культури населення; 
забезпечення підвищення ролі територіальних громад та органів місцевого самоврядування, створення ефективних механізмів їх 

участі у формуванні та реалізації регіональної політики. 
 

РЕЗЮМЕ 
В статті розроблено механізм управління соціальною безпекою людського розвитку, що враховує необхідність постійного моніторингу та 
редагування визначених цілей людського розвитку 
Ключові слова: людський розвиток, соціальна безпека, соціальні ризики, соціальні інтереси 
РЕЗЮМЕ 
В статье разработан механызм управления социальной безопасностью человеческого развития, учитывающая необходимость постоянного 
мониторинга и редактирования определенных целей человеческого развития 
Ключевые слова: человеческое развитие, социальная безопасность, социальные риски, социальные интересы 
SUMMARY  
This article is designed mechanism management of social security of human development, taking into account the need for continuous monitoring and 
editing of certain human development goals 
Key words: human development, social security, social risk, social interests  
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ПРИКЛАДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Мороз О.С.,  к.э.н., заместитель директора по персоналу ОАО “Запорожсталь”, доцент кафедры менеджмента организаций   Запорожской 
Государственной Инженерной  Академии (г.Запорожье)    

Постановка проблемы. Мотивированный персонал — это залог успешной работы и поступательного движения любой 
организации для реализации её стратегии и упрочения её положения на рынке. Поэтому мотивация персонала является универсальной 
темой, актуальность которой не уменьшается, несмотря на постоянное внимание теоретиков и практиков менеджмента.  

Системы оплаты труда многих современных предприятий и организаций представляют собой изобретения, «ноу-хау» самих 
организаций. При этом чётко прослеживается общая тенденция — расширение систем повременной оплаты труда  с установлением, на 
усмотрение руководства организации, определённых уровней базовой зарплаты и с  увеличением её с учётом доходов организации или за 
достижение иных показателей, отражающих наиболее актуальные для компании проблемы. Данная тенденция вызывает насущную 
необходимость определения объективного подхода к формированию этой базовой зарплаты с соблюдением действующего трудового 
законодательства (например, статей 21, 32, 33, 72, 96, 97, 100, 103-114 и других КЗоТ Украины). Кроме того, остаётся проблема более 
точного определения тех факторов, которые организация предполагает компенсировать своим сотрудникам в виде составных частей 
мотивационного (компенсационного) пакета, предоставляемого наёмным работникам.  

Исследования проблемы и нерешённые аспекты.Теоретическим фундаментом большинства исследований проблем трудовой 
мотивации являются «классические» теории мотивации, которые принято разделять на процессуальные («теория ожиданий» В. Врума, 
«теория соучастия» Д. Мак-Грегора, «теория справедливости» С. Адамса, «модель Л. Портера и Э. Лоулера» и др.) и содержательные 
(«иерархия потребностей» А. Маслоу, «двухфакторная модель» Ф. Герцберга, «трёхфакторная модель» Д. Мак-Клелланда, теории 
Ф.У.Тейлера, К. Альдерфера, и др.).  

Существенный вклад в разработку проблем эффективного использования трудового потенциала и мотивации его трудовой 
деятельности внесли исследования отечественных экономистов А. Акмаева, А. Амоши, Д. Богини, Н. Борецкой, Н. Брюховецкой, Е. 
Гришновой, Н. Долишного, Г. Задорожного, Б. Клияненко, А. Колота,  И. Крыжко,  В. Лагутина, Н. Лукьянченко, О. Новиковой, В. 
Новикова, Н. Павловской, И. Петровой, Н. Прокопенко, О. Турецкого, С. Тютюнниковой, И. Швец, А. Шевченко,  А. Уманского и других. 
Из ученых постсоциалистических стран этой проблемой успешно занимались И. Белова, Н. Беляева, Н. Бердяев, О. Богомолов, В. 
Вернадский, А. Гастев, Б. Генкин, Г. Егиазарян, А. Здравомыслов, Е. Капустин, Ю. Кокин, Л. Костин, Л. Кунельский, Ю. Одегов, В. 
Подмарков, И. Пусенкова, Г. Слезингер, М. Туган-Барановский, Н. Шмелев, В. Щербаков, Р.Яковлев и другие. 

Однако, на наш взгляд, требуют дальнейшего исследования такие важные аспекты проблемы, как взаимосвязь рыночных 
отношений и мотивации труда, формирование эффективного мотивационного механизма с учётом действующего трудового 
законодательства в условиях, когда остаётся насущной и острой потребностью совершенствование систем государственного и договорного 
регулирования оплаты труда и оптимизация соотношения между ними. 

Цель статьи -рассмотреть практические аспекты организации оплаты труда и формирования мотивационного пакета наёмных 
работников негосударственных организаций с учётом соблюдения баланса их интересов и интересов работодателей, а также требований с 
действующего трудового законодательства Украины. 

Результаты исследования. Интересы работодателей исходят из их стремления окупить инвестиции и увеличить стоимость 
бизнеса. Поэтому особое внимание уделяется ими формированию стратегии (бизнес модели) и перспективам развития бизнес – единиц  с 
учётом потенциальных рисков,  уровню корпоративного и операционного управления в этих организациях, состоянию финансовой 
отчётности и аудита, а также привлекательности и повышению рейтингов организаций составляющих бизнес в целом.  

Анализируя проблемы, связанные с привлекательностью компании, необходимо обратить внимание не только экономическую 
составляющую этого показателя (ликвидность активов), но и эмоционально – психологическую составляющую (самые передовые 
технологии, наиболее прогрессивные методы организации и управления, самые производительные, наиболее социально–ответственные и 
т.д.). Иногда эмоционально – психологическая составляющая превалирует над экономической, что мотивирует менеджмент организации 
повысить её привлекательность путём применения «модных трендов» и «прогрессивных подходов». К сожалению, этот путь не всегда 
сопровождается  уменьшением затрат и другими ощутимыми экономическими преимуществами, а иногда приводит даже к снижению 
эффективности работы организации в целом. 

Так, например, стремление к оптимизации затрат за счёт вывода отдельных функций в аутсорсинг иногда затмевает работу по их 
снижению за счёт оптимизации цепочек поставок, применения эффективных систем совершенствования технологи и организации 
производства, труда и управления. Основным направлением повышения производительности труда работников становится оптимизация их 
численности, которая отодвигает на второй план разработку различных мероприятий, направленных на устранение перепроизводства и 
неоправданных запасов, ненужной транспортировки и неоправданных бизнес - операций, дефектов (недостаточное качество) и 
неоправданно высокого качества продукции и др..  

Та или иная организация оценивается на рынке не столько на основании того что она говорит о себе, сколько в зависимости от того 
как и за что она платит своим сотрудникам и клиентам. Кроме того, проблемы мотивации персонала приводят к ослаблению целостности 
организации в виде снижения уровня взаимосогласованности отдельных её элементов и внутренней сбалансированности процессов, что 
проявляется в снижении уровня внутренней консолидации и координации при выработке, принятии и реализации соответствующих 
решений. Поэтому в вопросах организации оплаты труда и мотивации сотрудников также прослеживается стремление к внедрению 
наиболее прогрессивных тенденций. Одним из «современных течений» в организации оплаты труда является упрощение структуры 
зарплаты наёмных работников и её формирование на основе «грейдирования» в противовес тарифной системе.  

Грейдинг (от англ. grading — классификация, аттестация, сортировка, упорядочение) можно определить как систему, которая 
объединяет все должности конкретной организации в общую систему координат необходимую для оценки стоимости данной должности на 
рынке труда отрасли, региона, вида деятельности, страны в целом. 

Практически все крупные западные компании и организации, регулярно проводят так называемое «сканирование» уровня оплаты 
труда на рынке труда. Изучение уровня оплаты труда наёмных работников (определение рыночной стоимости) проводится как 
глобальными (Ernst&Yong, Hay Group, Hewitt, Towers, Watson и др.) так и местными поставщиками данной информации путем сравнения 
уровней оплаты по аналогичным рабочим местам, данные о которых предоставляются самими участниками исследуемого рынка труда по 
методике исследователей. Так как индивидуальные данные сотрудников являются конфиденциальными, в ходе обследования каждая 
организация, относит ту или иную должность  к тому, или иному грейду (по методике компании, которая проводит исследование рынка 
труда и предоставляет отчёт) и показывает только сводные данные по зарплате работников. Полученная информация используется для 
определения общего уровня оплаты труда по основным категориям персонала (в первую очередь управленческого), обычно в диапазоне 
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±10-15% к средней величине оплаты труда аналогичных работ на трудовом рынке и у конкурентов. При этом если по сбору и анализу 
основной заработной платы и дифференцированных вознаграждений не возникает сложности, то сравнение льгот представляет 
определённые трудности. 

Несмотря на наличие определённых отличий, методология отнесения рабочих мест к грейдам для их сравнения по уровням дохода 
при исследовании рынка труда, не без помощи консультантов компаний, которые подготавливают обзоры зарплат, применяется на 
практике при аттестации и оценке (грейдировании) рабочих мест для организации оплаты труда и построении мотивационных систем в 
организации. 

Таким образом, в условиях практически полного отстранения государства от регулирования формирования зарплаты в 
негосударственном секторе экономики (за исключением установления минимальных социальных стандартов и участия в формировании 
Генерального соглашения), перед работодателем и наёмными работниками (в лице представляющих их интересы профсоюзов) стоит задача 
построения корпоративного табеля о рангах. Должности и профессии по всем рабочим местам организации должны занять 
соответствующие места в этом табеле о рангах на основании однотипности выполняемых функций и степени значимости данной позиции 
для организации в целом. Каждый сотрудник организации, вне зависимости от того в каком подразделении находится его рабочее место, 
получит свой ранг (ранее это называлось разряд, а теперь грейд), в соответствии с которым определяется уровень его заработной платы. 

Каждая организация самостоятельно определяет набор параметров (факторов) труда, по которым эта самая оценка 
должна производиться. К наиболее применяемым параметрам (факторам) можно отнести:  

 специальные знания и умения (квалификационные требования), профессиональное образование, опыт работы, необходимые 
для выполнения возложенных функций (уровень квалификации, ранее служивший основой для отнесения к разрядам);  

 прилагаемые умственные и физические усилия, нагрузка (степень влияния работы на организм человека, на его 
работоспособность и здоровье), а также условия труда, представляющие собой воздействие окружающей среды в процессе производства, в 
том числе безопасность рабочего места,  (при более-менее объективной оценке условий на рабочем месте и физических нагрузок, оценка 
умственных усилий базируется на экспертных оценках); 

 уровень ответственности за результат, за персонал в процессе производства, материальная, за сохранность коммерческой тайны и 
др. (базируется на экспертных оценках);  

 требуемые способности для работы в должности (организаторские способности, межличностные и коммуникационные навыки, 
лидерские качества, скорость принятия решений, подверженность стрессу). 

В зависимости от своих конкретных потребностей организация определяет и другие факторы, а также значимость каждой группы 
факторов, оценивает важность каждого из них, присваивает каждому фактору определенный вес. Эксперты выставляют каждой должности 
баллы по каждому из значимых для организации факторов труда. Перед экспертами стоит сложная задача объективно и беспристрастно 
оценивать именно значение должности для организации, а не конкретных людей, что вызывает необходимость использования «сторонних 
оценщиков». Одновременно с оценкой важно сделать описание должностей, определить минимальные требования к каждой позиции, 
описать стандарты рабочего поведения, так как это позволит уточнить уже данную оценку должности. 

Должности, которые получили примерно одинаковое количество баллов и имеют приблизительно равную значимость 
для организации, объединяются в один грейд. Затем для каждого грейда устанавливается диапазон (вилка) окладов, которые может 
получать сотрудник внутри конкретного грейда. Возможно и так называемое «перекрытие вилки» — когда вилка оклада одного грейда 
перекрывает вилку на ступень ниже ее. Безусловно, однажды разработанная и внедренная, система грейдов не должна оставаться чем-то 
непоколебимым — система должна периодически пересматриваться и меняться, чтобы соответствовать актуальным стратегиям компании. 

Одной из проблем, которую приходится решать руководству организаций при внедрении такой системы грейдов (как и при единой 
тарифной системе), является необходимость выделения из общего состава персонала отдельных работников из числа высших 
руководителей и ведущих специалистов. При формировании оклада таких работников принимаются во внимание личные качества, 
профессионально-квалификационный уровень, умение быстро решать производственно-технические вопросы, инициативность и 
настойчивость в принятии решений конкретного работника.  

Установленные на базе грейдов уровни зарплат являются, как правило, базовой зарплатой. Однако на практике базовая зарплата 
зачастую не отличается от общей зарплаты, а реальные различия в базовой заработной плате работников вызваны включением в её состав 
целой группы доплат и надбавок (в том числе предусмотренных законодательством как обязательные) и премий. В связи с этим возникают 
не только определённые несогласованности с трудовым законодательством, но и снижается мотивационная составляющая оплаты труда, 
что в отдельных случая приводит к конфликту интересов работников и работодателей.  

Такое положение дел, на наш взгляд, во многом вызвано тем, что мотивация сотрудников осуществляется так, как считают нужным 
отдельные менеджеры, а не так, как это воспринимается самими сотрудниками. Каждый работник организации должен иметь четкое 
понимание ценности всех программных элементов, применяемой системы оплаты труда, которая должна отражать требованья по 
производительности и эффективности труда сотрудников, а также содержать зависимость между достижением этих требований и 
различиями в размере вознаграждения. При этом до сведения каждого сотрудника организации должны быть доведены (причём доведены 
именно линейными менеджерами, так как от их во многом зависит, станет ли предлагаемая система мотивирующим или наоборот 
демотивирующим фактором) четкие и измеримые критерии производительности и эффективности их труда, дифференцированные на 
различных организационных уровнях.  

Поэтому базовая зарплата должна быть дополнена системой доплат и надбавок, предусмотренных действующим 
законодательством и премиальной системой (бонусной схемой), которая должна четко обозначить критерии результативности, 
предусматривать реальность показателей и условий премирования (выплаты бонусов), сопоставимость их с результатами работы. В 
качестве наиболее применяемой и достаточно эффективной премиальной системы используется система ключевых показателей 
эффективности (от англ. Key  Performance  Indexes, сокр. KPI), которая включает в себя систематизированные показатели, напрямую 
влияющие на достижение общих целей организации и позволяющие управлять ей более эффективно. Ключевые показатели эффективности 
представляют собой финансовые и нефинансовые параметры, а также качественные и/или количественные показатели, которые 
используются руководством для отслеживания результатов деятельности организации и последующего принятия управленческих решений, 
необходимых для достижения поставленных целей.  

Разработка KPI представляет собой способ каскадирования стратегии компании сотрудникам всех функциональных 
подразделений, способ установить измеримые задачи и мотивировать сотрудников на их достижение. Эти показатели должны отражать 
наиболее значимую информацию для бизнеса (быть ключевыми), существенными для принятия управленческих решений, 
взаимосвязанными, сбалансированными и сравнимыми (цели подразделений работают на цели компании), ограниченными по количеству, 
количественно измеряемыми и контролируемыми в рамках позиции, а также объективными и специфичными, создающими правильные 
стимулы. По мере продвижения вниз по структуре организации, фокус KPI сдвигается с финансовых показателей на производственные. В 
то же время чрезмерный акцент на исполнение KPI в системе оплаты труда может привести к попыткам манипулирования информацией. 

Для эффективного управления компанией с использованием мотивационной системы по KPI необходимо, чтобы показатели были:  
 связаны с основными факторами, определяющими стоимость компании и эффективность её работы;  
 определенны для различных уровней компании и адаптированы к конкретным условиям и задачам каждого подразделения;  
 просты и понятны для всех оцениваемых и оценка по KPI являлась регулярно и неизменно повторяющейся процедурой.  
Учитывая, что система KPI – это только инструмент информационного обеспечения процесса принятия управленческого решения, 

для успешного внедрения данной системы  в организации необходимо: 
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 проведение предварительной разработки стратегии организации; 
 определение целей компании с учетом того, насколько достижение поставленные цели увеличивают стоимость организации;  
 наличие информационной системы, являющейся источником данных и базой для определения ключевых показателей 

эффективности;  
 поддержка высшего руководства организации в изменении стиля корпоративного управления и системы стимулирования 

персонала;  
 постоянное использование системы KPI, введение ее в качестве необходимого инструмента в деятельности руководителей.  
При внедрении системы  KPI в конкретной организации может возникнуть целый ряд сложных моментов, к числу которых можно 

отнести следующие: 
 отсутствие в организации отлаженной системы стратегического планирования; 
 отсутствие понимания и поддержки системы KPI у части руководителей и сложности в коммуникации при достижении 

первичных договоренностей; 
 одновременное наличие нескольких различных премиальных систем и систем оценки персонала; 
 необходимость перестройки действующих в организации учетных систем для учета установленных показателей и отладки 

процесса сбора необходимой информации без создания помех нормальной работе подразделений; 
 отсутствие четкой коммуникации и разъяснений внедренной системы. 
Кроме того, система KPI  может действовать также и в качестве демотивирующего фактора в случае, когда используется слишком 

большое количество показателей KPI, а также когда целевые значения KPI или не достижимы или слишком легки, слишком 
детализированы и нацелены на узкую область деятельности, сложны для понимания и оценки, установлены без учета общей стратегии 
бизнеса или, например, по функциям, не контролируемым работниками и др.. 

Чтобы добиться от сотрудников желаемого поведения, необходимого для достижения целей организации в дополнении к базовой 
зарплате и премиальным системам (бонусным схемам) вводятся дополнительные программы по льготам и карьерному росту. 

Под льготами  подразумеваются: режим работы и условия труда; организация питания сотрудников; оплата сотруднику 
транспортных расходов и покрытие личных расходов косвенно связанных с работой; условия предоставления, продолжительность и 
порядок оплаты дополнительных отпусков; программы медицинского обслуживания сотрудников и членов их семей, а также медицинского 
страхования и покрытия расходов при временной нетрудоспособности; страхование жизни сотрудников и участие организации в 
пенсионном обеспечении сотрудников; льготное кредитование и другие льготы, предусматриваемые коллективным договором 
(соглашением), а также участие сотрудников в акционерном капитале. В отдельных моделях льготы конкретизируются как «рабочая среда», 
«место работы», «условия работы». 

Карьера предусматривает обучение и развитие, стабильную работу в подразделения и компании в целом, характер работы и 
изменение её содержания,  стимулы и реальность  продвижения по карьерной лестнице, репутацию работодателя. 

При организации оплаты труда и построении мотивационных систем необходимо учитывать, что базовая  оплата,  премиальные 
системы (бонусные схемы), а также льготы сотрудникам и не финансовые вознаграждения должны быть связаны между собой. Поэтому 
упор должен делаться не на один или два механизма или рычага вознаграждения, действующих отдельно, а учитываются все способы, 
которыми люди могут быть вознаграждены и получить удовлетворение от своей работы. При этом необходимо также учитывать, что все 
элементы мотивационной модели, имеющие влияние на определенные стороны потребностей и мотивов персонала стоят денег, так что 
рассматривать их нужно в целом. 

Выводы и предложения. В практической деятельности по организации оплаты труда и построении мотивационных систем в 
организациях негосударственной формы собственности необходимо исходить из чёткой методики аттестации и оценки рабочих мест для 
формирования базовой оплаты труда (или единой тарифной системы). При этом для организаций, не имеющих достаточного ресурса 
проведения таких работ самостоятельно, должна быть возможность использования консалтинга, а также четкой коммуникации и 
разъяснений относительно механизма реализации указанного проекта. 

Базовая зарплата должна быть дополнена системой доплат и надбавок, предусмотренных действующим законодательством, а также 
премиальной системой (бонусной схемой) и дополнительными программами по льготам и карьерному росту сотрудников. 

 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена поиску путей повышения эффективности систем оплаты труда и мотивационных систем с учётом особенности 
организации оплаты труда в организациях негосударственной формы собственности. Предложены меры по согласованию процесса 
формирования базовой зарплаты с действующим трудовым законодательством, а также усилению стимулирующей роли оплаты труда в 
соблюдении баланса интересов наёмных работников и работодателей, а также повышению лояльности персонала. 
Ключевые слова: оплата туда, мотивация, грейдинг (грейд), базовая зарплата, премиальная система, льготы, законодательство. 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена пошуку шляхів підвищення ефективності систем оплати праці і мотиваційних систем з урахуванням особливості 
організації оплати праці в організаціях недержавної форми власності. Запропоновані заходи за погодженням процесу формування базової 
зарплати з чинним трудовим законодавством, а також посиленню стимулюючої ролі оплати праці в дотриманні балансу інтересів найнятих 
робітників і працедавців, а також підвищенню лояльності персоналу. 
Ключові слова: оплата праці, мотивація, грейдинг (грейд), базова зарплата, преміальна система, пільги, законодавство. 
SUMMARY 
The article is sanctified to the search of ways of increase of efficiency of the systems of remuneration of labour and motivational systems taking into 
account the feature of organization of remuneration of labour in organizations of non-state form of property. Measures are offered on the concordance 
of process of forming of base salary with a current labour legislation, and also strengthening of stimulant role of remuneration of labour in the 
observance of balance of interests of the hired workers and employers, and also increase of loyalty of personnel. 
Key words: payment, motivation, grading (grade), base salary, bonus system, privileges, legislation.  
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Постановка проблеми. Сучасна міграційна ситуація в Україні характеризується стабілізацією інтенсивності міграційних 

переміщень, що пов’язані зі зміною офіційного місця проживання, переходом до додатного балансу стаціонарних міграцій у 2005 р. при 
значних масштабах зовнішніх трудових міграцій. Сучасні міграційні процеси суттєвим чином детерміновані змінами, що відбуваються в 
житті цілої низки спільнот, і в цьому сенсі вони є індикаторами розвитку практично кожної сторони суспільства. Міграційні процеси 
відіграють важливу роль як у соціально–економічному, так і у суспільно–політичному житті країни, регіонів, а міграційна політика є одним 
з напрямів державної політики. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий вплив міграції на економічний та соціальний розвиток, збільшення її обсягів та інтенсивності 
в Україні обумовлює важливість дослідження міграційних процесів. В останні роки проблеми міграції досліджуються вченими М. Долішнім, 
Т. Драгуновою, Ж. Зайончковською, С. Злупком, В. Євтухом, В. Іонцевим, А. Кірєєвим, Е. Лібановою, О. Малиновською, Ю. Олефіром, 
В. Онікієнком, В. Перевєдєнцевим, Т. Петровою, С. Пирожковим, О. Позняком, І. Прибитковою, Л. Рибаковським, М. Романюком, О. Хомрою, 
С. Чеховичем, Л. Шамілевою, Л. Шаульською, М. Шульгою. Важливість міграції в історії людства підкреслювали І. Блюнчлі, О. Ейхельман, 
Ф. Ліст, Ш.Л. Монтеск’є, Л.Ф.Л. Оппенгейм, А. Тойнбі та інші. Дослідженням причин і наслідків міграції також присвячені праці відомих 
зарубіжних вчених Дж.С. Беккера, Дж. Бориаса, Х.Р. Кларка, А. Лаффера, Д. Массея, Дж. Минцера, Л.А. Саастада, П. Самуельсона, С. Сассена, 
А. Симмонса, А. Портеса, М.П. Тодаро, Дж.Р. Харриса та інших. Наукою накопичено багатий досвід, що дозволяє охарактеризувати основні 
риси, масштаби міграції, визначити історичну періодизацію, можливі наслідки міграційних процесів. Водночас невирішеною залишається 
задача формування дієвої міграційної політики в Україні, проблема ефективного державного регулювання процесів трудової міграції з 
урахуванням особливостей, передумов, факторів та форм міграції. Важливість цих питань визначає актуальність теми даної роботи, її цільову 
спрямованість і структуру викладення матеріалів. 

Метою статті є розробка пропозицій щодо удосконалення  регулювання трудової міграції в контексті розвитку людського 
потенціалу України і розробки практичних рекомендацій виходячи з моделювання руху мігрантів на національному ринку праці.  

Результати дослідження. Особливості географічного становища України як території, що перетинається світовими 
міграційними шляхами, а також внутрішні чинники економічного та соціального життя зумовлюють інтенсивні міграційні процеси як в 
середині України, так і за її межами. Розширення міграційного поля обумовлено розвитком економічних, політичних, правових та інших 
сторін суспільства та держави в цілому. В контексті міграційних процесів Україна має певну специфіку, що полягає в існуванні трьох 
різновекторних тенденцій [1, С. 6]. По–перше, Україна є транзитною країною для мігрантів, які з азійських напрямків рухаються до 
Західної Європи. За даними Державної прикордонної служби України у 2007 р. державний кордон України перетнули в обох напрямках 
51,2 млн. іноземців. З них: в'їхало – 26,16 млн., виїхало – 25,04 млн. осіб. Різниця складає 1012000 осіб. Це – іноземці, які не покинули 
державу в установлені чинним законодавством терміни. За даними МВС протягом останніх 5 років приблизно 20 тис. нелегальних 
мігрантів було затримано силами МВС України та Державною прикордонною службою28. За даними СБУ транзитом через Україну 
щорічно проходить до 60 тис. нелегальних мігрантів. У 2007 р. в Україні нелегально знаходилися 732 тис. нелегальних мігрантів [2, С. 6]. 

По–друге, починаючи з середини 1990–их років характерною тенденцією стало збільшення громадян України, які виїжджали за 
кордон з економічних причин, передусім з метою працевлаштування. За різними оцінками від 2 до 7 мільйонів працездатних українських 
громадян перебувають на заробітках в інших країнах. Ситуація ускладнюється тим, що більшість громадян України перебуває за кордоном 
у статусі нелегальних мігрантів, які є найбільш дискримінованою та незахищеною категорією іноземців, права яких порушуються 
найбрутальнішим чином. На сьогодні за кордоном, за експертними даними, перебуває 4 млн.500 тис українських трудових мігрантів, 
зокрема в Росії перебуває понад 2 млн. українців (офіційно – 169 тис.), Італії – 500 тис. (195 тис. 412), Польщі – понад 450 тис. (20 тис.), 
Іспанії – 250 тис. (52 тис. 760), Португалії – 75 тис. (44 тис. 600), Чехії – 150 тис. (51 тис.), Греції – 75 тис. (20 тис.), Нідерландах – 40 тис., 
Великобританії – близько 70 тис., США – близько 500 тис. 

У поточному році за кордон на постійне місце проживання виїхало з України 23 тис. 993 громадян України [29, С. 56]. По–третє, 
поступово Україна стає країною, що приймає мігрантів – як економічних, так і інших категорій. Протягом 2007 р. службою громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб було розглянуто 24 тис. 448 справи про надання дозволу на імміграцію в Україну (табл. 1). Дозволів 
на імміграцію надано 23 тис. 379. Станом на січень 2008 р. в Україні проживає 165 тис. 29 осіб, які мають дозвіл на постійне проживання в 
Україні [3]. Китайська община в Одесі та в’єтнамська община в Харкові нараховує наразі до 200 тис. осіб. 

Таблиця 1 
Загальна кількість іноземців, які одержали дозволи на працевлаштування в Україні 

Роки За півріччя За рік 
2005 - 6110 
2006 4 186 10 116 
2007 8 016 19 430 
2008 10 806 - 
 

За даними Адміністрації Державної прикордонної служби України протягом 2002–2006 рр. не виїхало з України понад 123 тис. 
іноземців з країн–постачальників нелегальних мігрантів [3]. 

Цей тривимірний аспект місця України у міграційних процесах свідчить про надзвичайну важливість для країни цієї теми. 
Причому у різних площинах – економічній, соціальній, правовій. У загальному міграційному контексті зростаючого значення набувають 
зовнішні (поза межами держави) переміщення громадян, хоча провідними залишаються внутрішні (у межах держави) механічні рухи 
мешканців (табл. 2). 

За даними Державного комітету статистики у січні–квітні 2009 р., як і у відповідному періоді минулого року, в Україні 
спостерігався міграційний приріст населення – 5,2 тис. осіб. Відповідно до доповіді «Про соціально–економічне становище України за 
січень–травень 2009 року» міграційний приріст відбувся у 14 регіонах, у решті регіонів – міграційне скорочення [4]. Водночас міграційна 
активність населення України у 2009 р. порівняно з 2008 р. дещо уповільнилася – рівень міграційного приросту в середньому по Україні за 
останній період склав 0,4 особи на 1000 жителів. 

                                           
© Муромець Н.Є., Рибак І.А., 2012 
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Таблиця 2 
Динаміка міграційних потоків в Україні [4] 
Усього, тис. 

 
На 1000 осіб 

 
Показник 

Січень–квітень 
2009 р. 

Січень–
квітень 2008 р. 

Січень–квітень 
2009 р. у % до 
січня–квітня 

2008 р 
Січень–квітень 
2009 р. 

Січень–квітень 
2008 р. 

Усі потоки міграції 
Число прибулих 163,4 199,5 81,9 10,8 13,0 
Число вибулих 158,2 194,1 81,5 10,4 12,7 
Міграційний приріст (скорочення) 5,2 5,4 95,5 0,4 0,3 

Внутрішня міграція 
Число прибулих 152,2 187,3 81,2 10,0 12,2 
Число вибулих 152,2 187,3 81,2 10,0 12,2 
Міграційний приріст(скорочення) х х х х х 

Зовнішня міграція 
Число прибулих 11,2 12,2 91,8 0,8 0,8 
Число вибулих 6,0 6,8 88,9 0,4 0,5 
Міграційний приріст (скорочення) 5,2 5,4 95,5 0,4 0,3 

 
Зменшилася чисельність прибулих у країну на постійне проживання від 12,2 тис. у січні–квітні 2008 р. до 11,2 тис. у січні–квітні 

2009 р., а чисельність вибулих – від 6,8 тис. до 6,0 тис. осіб. Серед прибулих в Україну в січні–квітні 2009 р. 81,8 % становили іммігранти з 
країн СНД і 18,2 % – з інших країн. Серед вибулих з України 62, 8% виїхали до країн СНД і 37,2 % – до інших країн. Для України 
міграційні явища доцільно розглядати з двох сторін – соціальної і політичної. Саме соціальні наслідки безконтрольної та обсягової 
спонтанної міграції є надто відчутними для формування ринку праці, що проступають у галузевих інфраструктурних перевантаженнях. 
Треба зазначити, що в загальному обсязі міграційних процесів саме трудова міграція становить значну частину. Як ми неодноразово 
фіксували, неструктурований ринок праці став могутнім стимулюючим чинником для посилення регіонально–професіональної міграції, 
коли працівники переміщуються з економічно депресивного нерозвиненого або неефективного регіону в регіони відносно економічно 
розвинені. 

Міграційна ситуація в Україні останніми роками стала відносно самостійним чинником, що поглиблює диспропорції 
економічного та соціального розвитку в окремих регіонах і країні в цілому. Як одна з форм адаптації людей до умов життя, що змінюються, 
міграція суттєво впливає на географію, структуру і динаміку населення регіону, рівень розвитку продуктивних сил в регіоні, стан ринку 
праці, соціально–економічні характеристики рівня життя. Аналіз свідчить, що спектр можливих впливів міграції достатньо широкий. Так, 
міграція призводить до змін демографічної структури населення як у районах–донорах, так і в районах–реципієнтах.  

Оскільки найбільш рухомою частиною населення є населення працездатного віку, зокрема молодь, то в районах виїзду 
скорочуються темпи приросту населення, і не тільки за рахунок відпливу, а й за рахунок природного приросту старіючого населення. 
В регіонах значного припливу мігрантів населення збільшується більш високими темпами, формується специфічна вікова структура, в якій 
частка населення працездатного віку, особливо молодіжного, значно вище за середні показники. Так, демографічна ситуація, що відображає 
тривалість життя, смертність і міграцію населення, помітно краща в м. Києві, ніж в інших регіонах України. Наймолодше в середньому 
населення проживає в Західному регіоні, а найстарше – у Східному та Північно–Східному, відповідно найбільші резерви для поліпшення 
демографічного компонента трудового потенціалу є на заході, найменші – на сході країни. Особливо гострою є проблема старіння робочої 
сили в сільській місцевості, передусім у Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській областях. Екологічна ситуація набагато краща в усіх 
областях, окрім промислового Сходу, і значно гірша в м. Києві: за щільністю забруднення на 1м2 учетверо перевищуються середньо 
українські показники.  

Також під впливом міграції змінюється соціальна структура, етнічний склад, розміщення та розселення населення.  
На соціально–економічне становище регіону міграція впливає з декількох параметрів. Міграція тісно пов’язана з рівнем розвитку 

продуктивних сил і їх розміщенням у різних регіонах. Високий рівень мобільності населення забезпечує більш повне використання робочої 
сили, перерозподіл її між індустріальними центрами та неіндустріальними. 

Експерти стверджують, що ступінь рухливості населення відображає і загальний рівень розвитку країни. До найбільш вагомих 
загроз належать наступні: 

• міжрегіональні міграції здатні заподіяти серйозну шкоду економічному та трудовому потенціалу регіонального ринку; 
• внаслідок скорочення внутрішнього попиту межрегіональні міграції можуть також поглибити зниження виробництва в окремих 

секторах економіки; 
• надмірна концентрація мігрантів у межах конкретної території загрожує стрімким та різким загостренням проблеми безробіття 

на відповідному регіональному ринку праці; 
• за цією ж причиною на регіональному рівні може скоротитися доступ до житла та соціальних послуг, а це означає, що 

з’являться додаткові чинники соціальної диференціації населення та загроза маргіналізації нової його частини і погіршення стану груп, що 
віднесені на узбіччя соціального життя; 

• унаслідок того, що значна частина мігрантів не працює за фахом, реальною стає загроза нераціонального використання 
кваліфікаційного потенціалу мігрантів та зниження їх мотивації до праці; 

• унаслідок того, що праця певних категорій мігрантів використовується в тіньовому секторі економіки, вони можуть становити 
загрозу подальшої криміналізації економіці під впливом міграції. 

Численні спостереження та дослідження свідчать про те, що населення різних регіонів України неоднаковою мірою залучено в 
міграційні процеси. Питома вага мігрантів у загальній чисельності населення регіонів коливається від 13,5 % (Закарпаття) до 60,6 % (АР 
Крим), зростаючи з заходу на схід та з півночі на південь. Найбільше значення коефіцієнта валової міжрегіональної міграції заДержавне 
управління регіональним розвитком України  фіксовано у м. Києві та Севастополі, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській 
областях, а найменше – у Чернівецькій, Житомирській і Херсонській областях  (табл. 3). 

 
Експерти головною причиною такої ситуації вважають колосальні диспропорції в рівні соціально–економічного розвитку. 

Інструментом оцінки ефективності соціально–економічної політики є показники регіонального людського розвитку, що обчислюються на 
основі даних Держкомстату України за 29 показниками, що охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства: стан здоров’я населення, 
процеси відтворення населення, рівень життя, економічний розвиток, стан ринку праці, розвиток науки, рівень освіти та соціальний захист, 
розвиток соціальної інфраструктури, рівень криміногенної ситуації тощо. 

Експерти головною причиною такої ситуації вважають колосальні диспропорції в рівні соціально–економічного розвитку. 
Інструментом оцінки ефективності соціально–економічної політики є показники регіонального людського розвитку, що обчислюються на 
основі даних Держкомстату України за 29 показниками, що охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства: стан здоров’я населення, 
процеси відтворення населення, рівень життя, економічний розвиток, стан ринку праці, розвиток науки, рівень освіти та соціальний захист, 
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розвиток соціальної інфраструктури, рівень криміногенної ситуації тощо. 
Таблиця 3 

Міграційний рух населення України у 2010 р. [4] 
У межах України Зовнішня міграція 

Регіон  число прибулих число вибулих приріст число прибулих число вибулих приріст 
Україна 637713 637713 х 31684 14588 17096 
Автономна Республіка Крим 24881 23418 1463 2941 765 2176 
Вінницька 30334 30671 -337 1252 447 805 
Волинська 16768 16293 475 485 289 196 
Дніпропетровська 43888 45234 -1346 2218 1087 1131 
Донецька 48503 50592 -2089 3032 1454 1578 
Житомирська 22282 22996 -714 524 356 168 
Закарпатська 8212 8605 -393 290 360 -70 
Запорізька 21877 23264 -1387 1247 672 575 
Івано-Франківська 16249 15995 254 664 396 268 
Київська 33557 26081 7476 1473 276 1197 
Кіровоградська 15229 16814 -1585 361 224 137 
Луганська 29525 32586 -3061 1357 955 402 
Львівська 29571 31161 -1590 601 563 38 
Миколаївська 14170 15131 -961 607 293 314 
Одеська 33357 31834 1523 3293 726 2567 
Полтавська 23184 23938 -754 689 274 415 
Рівненська 18239 20013 -1774 221 246 -25 
Сумська 19420 20546 -1126 515 240 275 
Тернопільська 13443 14287 -844 374 361 13 
Харківська 40497 40131 366 1293 825 468 
Херсонська 14367 15668 -1301 423 249 174 
Хмельницька 22677 24231 -1554 724 301 423 
Черкаська 21097 21254 -157 726 275 451 
Чернівецька 10038 9526 512 644 258 386 
Чернігівська 17169 17360 -191 799 263 536 
Київ (міськрада) 44977 36814 8163 4080 2202 1878 
Севастополь (міськрада) 4202 3270 932 851 231 620 

 
Взаємозалежність міграційних процесів та соціально–економічного розвитку регіонів простежується на основі зіставлення 

показників міграційного руху з індикаторами соціально–економічного розвитку. Так, високі доходи мають люди переважно у Східній 
Україні – в Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.  

Низькі стандарти оплати праці не здатні забезпечити гідного рівня життя, оскільки напряму пов’язані з поширенням бідності 
серед працюючого населення та непрацездатних верств населення. Незадовільна оплата праці підриває мотивацію населення до 
економічної активності і перекреслює усі зусилля, спрямовані на покращення якості робочої сили. За весь період економічного зростання 
(2000–2008 рр.), незважаючи на стрімке підвищення заробітної плати, рівень економічної активності населення практично не збільшився. 
Це означає, що нинішній розмір заробітної плати населення не сприймає як належний, він не приваблює і не мобілізує резерви робочої 
сили. Поширення неробства та утриманських настроїв (особливо серед молоді) є надзвичайно небезпечним явищем, що деформує систему 
ціннісних орієнтацій в суспільстві.  

Вищою за середній рівень по Україні на березень 2009 р. заробітна плата за період з початку року (1736 грн) була зареєстрована 
лише в чотирьох регіонах – м. Києві (2973 грн), Донецькій обл. (1955 грн), Київській обл. (1834 грн), Дніпропетровській обл. (1810 грн). 
Найнижчий рівень спостерігався в Тернопільській (1277 грн), Волинській (1301 грн), Житомирській (1341 грн) областях. З точки зору 
економіки, східні території найрозвиненіші, водночас вони мають значні демографічні проблеми, а показник людського розвитку в 
Луганській і Донецькій областях найнижчий у державі, як надано у табл. 4. 

Досліджуючи міжрегіональні міграційні потоки, деякі дослідники за показниками міграційного сальдо територію України 
поділять відповідно на дві зони – регіонів–реципієнтів та регіонів–донорів. Інші дослідники структурування ринків праці в Україні за 
принципом переміщення стаціонарних мігрантів проводять на основі міграційного районування території України. Наприклад, деякі 
дослідники виділяють в Україні чотири міграційні зони – Центральна, Східна, Південна та Західна – в межах кожної зони територіальні 
переміщення відбуваються найбільш інтенсивно. Це дає підстави дослідникам виокремити на їх основі ореоли макроринків праці, що 
поступово складалися під впливом функціонування регіональних комплексів різних рівнів. Відповідні дослідження до складу макроринків 
відносять райони певної соціально–економічної і навіть національної орієнтації. Вони переважно є територіальною організацією 
життєдіяльності населення, в межах якої безпосередньо функціонують регіональні ринки праці зі своїми специфічними ознаками. Інша 
типологія передбачає виокремлення груп регіонів, економічні інтереси, а також орієнтації господарських зв’язків, що не співпадають. 
Першу групу складають суб’єкти з переважно промисловим потенціалом. До них відноситься Донецький, Луганський, Запорізький регіони. 
Другу складають регіони з так званим торговим капіталом. До цієї групи належать Київська, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, 
Чернівецька області та АР Крим. Інші складають сільськогосподарські регіони. 

Якщо розглядати регіони за структурою поселень, що вирішальним чином координує міграційні потоки, то можна виділити 
регіони з міським та сільським типом поселення (рис.1).  

Саме міграції за напрямом місто–село було найбільш розповсюдженим явищем у країні. Найгустіша мережа міст характерна для 
Донецької (51 місто), Луганської (37), Київської (25), Одеської та Харківської (відповідно 18 і 17) областей. Найменше їх у Миколаївській 
та Херсонській (до 9 у кожній), Рівненській, Закарпатській та Волинській (відповідно 10, 10, 11). 

Найбільше селищ міського типу зосереджено у Східній (446) та в Західній (327) економічних зонах. Найменше їх у Південній 
економічній зоні – 138. Найпоширеніші селища міського типу – індустріальні, що характерно для Східної економічної зони, та змішаного 
типу (адміністративно–агропромислові) – в Західній економічній зоні; курортні ж найбільш характерні для Південної економічної зони, а 
також у регіоні, що прилягає до зони Українських Карпат. 
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Рис. 1. Співвідношення прибулих і вибулих за регіонами України у 2010р. 
 
Біцентричні та поліцентричні міські агломерації характерні для районів інтенсивного розвитку сучасної важкої індустрії у 

Східному та Придніпровському економічних районах: Донецько–Макіївська, Дніпропетровсько–Дніпродзержинська, Горлівсько–
Єнакіївська та ін. 

Функціонально виділяють столицю держави Київ – головний адміністративно–політичний, індустріальний, науковий і 
культурний центр. Крім того, є 24 міста–центри адміністративних одиниць, що відзначаються багатофункціональністю. До багатогалузевих 
промислових центрів належать Кривий Ріг, Нікополь, Маріуполь, Горлівка, Макіївка та ін., одногалузевих – Торез, Шостка, Десятин тощо. 
Окремо виділяють транспортні центри: Здолбунів, Жмеринка, Фастів, Козятин та ін. 

Чисельність сільського населення в Україні постійно зменшується. Сільське населення переважає ще у Вінницькій (53 %), 
Закарпатській (61 %), Івано–Франківській (56 %), Рівненській (52 %), Тернопільській (56 %), Чернівецькій (57 %) областях, тобто в західній 
частині України та на Поділлі, де промисловість розвивалася повільніше, ніж на сході нашої країни. Найменша частка сільського населення 
у Донецькій (10 %), Луганській (14 %), Дніпропетровській (16 %), Харківській (21 %) областях та ін (рис.2). 
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Рис. 2. Динаміка міського та сільського населення в Україні  
 
На теренах країни в системі сільського населення і розселення поширене таке негативне явище, як депопуляція, особливо в 

Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. 
Барометром депопуляції, регресу на селі стала вся система сільського розселення. Приблизно половина малих сіл країни 

знелюднена. Деякі «теоретики» вважали це прогресивним явищем, оскільки так нібито ліквідували так звані неперспективні села, а все 
сільське населення концентрувалося у великих «опорних» поселеннях, прообразах універсальних, передових, «комуністичних» сіл. Це 
призвело до абсолютної відсталості села, нестачі сучасного житла, комунальних послуг, мережі шкіл, медичних і культурних закладів. 
Унаслідок цього виникла незворотна міграція у міста. 

Саме за межами визначених міграційних зон відбувалися інтенсивні міграційні процеси. Вони мали вияв у так званій 
«маятниковій» міграції, що була гнучким регулятором, за допомогою якого забезпечувалася відповідність робочих місць, що існували, та 
трудових ресурсів у кількісному та якісному аспектах. Ця міграція відбувалася переважно за рахунок підвищеної територіальної, галузевої, 
професійної і соціальної мобільності сільського населення. 

Треба відмітити, що внаслідок відсутності якісного статистичного обліку, пересування населення в межах України в повному 
обсязі супроводжується певними труднощами. Максимальна кількість маятникових мігрантів у розрахунку на 1000 осіб сільського 
населення відмічалося у тих регіонах, які, по–перше, мали найбільшу кількість вакантних робочих місць у містах та дефіцит кадрів, по–
друге, мали відповідну демографічну базу для маятникової міграції із сільської місцевості, і по–третє, були забезпечені густою 
транспортною мережею. 

Асиметрії в розвитку територій стають дедалі загрозливішими. У кожній області є дві–три депресивні території, кілька сотень 
міст і селищ живуть практично за рахунок одного місто утворювального підприємства, що значно ускладнює забезпечення соціальних 
гарантій. Цей тренд завдавав серйозних збитків регіональним ринкам праці, економічному та трудовому потенціалу регіонів.  
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Диспропорції існують і в середині регіонів. Особливо це помітно на прикладі Києва, де нині зосереджена переважна більшість 
фінансових ресурсів країни. Погляд на більш загальну картину розподілу доходу за областями свідчить, що різниця в матеріальному 
добробуті між забезпеченими і малозабезпеченими областями (це відповідно східна та південна частини країни) значно менша, ніж між 
Києвом та будь–яким іншим регіоном, який для України за значенням є середнім. Розрив між областями з найбільшим і найменшим ВВП 
на душу населення є майже триразовим, а якщо порівнювати зі столицею, то цей розрив подвоюється. Загалом Київ акумулює 15,9 % 
мешканців України, які проживають поза межами регіону народження (це утричі більше від частки Києва в загальній чисельності 
населення країни). За даними Київського державного центру зайнятості упродовж 2009 р. тільки з Чернігівської обл. до Києва приїхало 1,8 
тис. осіб, з Харківської –1,7 тис., з Житомирської – 1,6 тис. робітників. Менше прагнуть на роботу до столиці мешканці Волинської та 
Закарпатської областей, звідки працювати до Києва приїхало тільки 300 осіб. 

Підвищена інтенсивність поїздок на роботу до Києва зафіксована в тих районах, через які проходять магістральні залізниці. У 
Чернігівській обл. регіон підвищеної інтенсивності поїздок до Києва сформувався вздовж залізниці Київ–Москва, зокрема у Ніжинському 
районі, що відділений від Київської обл. територіями двох районів, інтенсивність маятникових поїздок до Києва удвічі вища, ніж у 
Козелецькому – найближчому до столиці серед районів Чернігівщини. 

В Житомирській області до лідерів за інтенсивністю маятникових поїздок до Києва належить низка районів, що не межують з 
Київщиною, але мають залізничне сполучення (Бердичівський, Андрушівський). Такі особливості територіальної диференціації 
інтенсивності маятникової мобільності передусім пояснюються меншою вартістю проїзду електричками порівняно з проїздом автобусами. 

В містах обласного підпорядкування, що належать до приміської зони Києва, частка працюючих у столиці серед зайнятого 
населення в 1,3–1,8 разу менша порівняно з районами, на території яких ці міста розташовані. Це пояснюється більшими можливостями 
зайнятості за наймом у містах порівняно із селами, а також тим, що для сільських мешканців наявність такого надійного джерела прибутків, 
як особисте підсобне господарство, дозволяє погоджуватися на менш оплачувану роботу у столиці. 

На основі економічного аналізу дослідники прогнозували, що в подальшому при зниженні екстенсивних чинників вивільнення 
робочої сили ємкість ринків у містах буде зменшуватися і тенденції до скорочення масштабів трудової маятникової міграції сільських 
мешканців посилиться. 

Тенденція до поступового переходу від збільшення абсолютних показників і показників інтенсивності даного процесу до їх 
зменшення, що прогнозувалася дослідниками декілька років потому, чітко виявилася у 2009 р., коли майже усі обласні центри мали 
від’ємне міграційне сальдо, включаючи м. Київ. Так, за неофіційними даними (звіти профспілок, центрів зайнятості, статистика 
ріелторських агентств та дані міського управління статистики) з початку року столицю покинуло понад 800 тис. осіб (табл. 5). 

Таблиця 5 
Абсолютні дані прибулих, вибулих, міграційного приросту населення (січень–липень 2009 р.) [3] 

Регіон Число прибулих Число вибулих Приріст 
м. Київ 17 832 18 225 –393 
Дніпропетровська обл. 1 699 5 121 –3422 
м. Харків 2 275 5 134 –2859 
м. Одеса 2 584 4 020 –1436 
м. Рівне 764 1153 –389 
м. Суми  689 1 533 –844 
м. Житомир 1 024 2 089 –1065 
м. Ужгород 327 544 –217 
м. Львів 236 293 –57 
м. Чернігів 280 194 86 

  
2009 рік став переламним, коли позитивне міграційне сальдо отримали районні центри. Винятком навіть не є західні та південні 

райони, що протягом попередніх років демонстрували стійку тенденцію до міграцій в обласні центри. 
Висновки  та рекомендації. Таким чином, можна констатувати, що соціально–економічні чинники зростання трудової 

маятникової міграції вичерпані. Це може свідчити про те, що екстенсивне розширення форм і сфер зайнятості вже не передбачається, у 
зв’язку з чим потреба великих міст у робочій силі вже не зростає, як в попередні роки. Безумовно, ця тенденція пов’язана не тільки зі 
зниженням попиту на робочу силу у великих містах, а й з кризовими явищами в економіці.  

Існуючі протиріччя місцевих, регіональних та загальнодержавних інтересів, породжені певною недосконалістю Стратегії 
державної регіональної політики, зокрема відсутності у Державній стратегії регіонального розвитку (затвердженій Постановою КМУ у 2006 
р.) чітко виокремлених питань, пов’язаних з трудовою міграцією, та відсутністю чіткої державної міграційної стратегії призвели до [5]: 

• значного відставання від європейських за показниками рівня і якості життя громадян; 
• різких відмінностей між містом і селом; 
• нестачі людських ресурсів, викликаних демографічною кризою та посиленням трудової міграції тощо. 
Сучасні тенденції міжрегіональної міграції в країні набули принципово інших рис порівняно з попередніми роками. Вони містять 

елементи соціально–економічних загроз розвитку регіонів, зокрема загроз деіндустріалізації і деградації ринків, поглиблення економічного 
зниження. Така ситуація потребує нового розуміння регіональної політики України як цілісного комплексного явища, а також 
невідкладного вироблення мети та напрямів сучасної регіональної політики і розроблення відповідних пріоритетів. 

Питання регулювання міграційних процесів є актуальними для місцевих органів державної влади. Тому аналіз впливу міграції на 
основні процеси соціально–економічного розвитку, розгляд негативних та позитивних рис цього явища є надзвичайно важливим з погляду 
обґрунтування міграції як одного з чинників розвитку територій. 

Існуюча асиметрія регіонального розвитку, відсутність допомоги з боку держави й працюючих механізмів зниження соціально–
економічної і правової асиметрії призводить до того, що регіони (особливо прикордонні) продовжують в економічному плані орієнтуватися 
на своїх прикордонних сусідів з інших країн, що відіграють роль потужних силових полів. Подолання цих диспропорцій – стратегічне 
завдання, від якого в кінцевому рахунку залежить майбутнє всієї країни. 

Здійснений аналіз засвідчує, що ситуація в багатьох регіонах є критичною, загрозливими стають територіальні диспропорції, 
деградація села, криза міської поселенської мережі. Подолання диспропорцій соціально–економічного розвитку регіонів та зниження 
контрастності показників якості життя громадян не може обмежуватися підвищенням ефективності використання економічного, 
демографічного, соціального, культурного, ресурсного потенціалу кожного населеного пункту – потрібні кардинальні зрушення. 

З метою покращання соціального захисту населення на регіональному та місцевому рівнях пріоритетом має стати розвиток 
промисловості та сфери послуг через створення нових робочих місць з відповідним зростанням чисельності зайнятого населення та 
перегляд існуючих робочих місць з урахуванням європейських стандартів щодо умов, охорони і безпеки праці, при цьому заробітна плата 
має реально відтворювати трудовий потенціал працюючих, а не бути індикатором дешевої робочої сили. 

Потрібне також переосмислення міграційної політики в конкретних регіонах стосовно до умов ринкової економіки. Необхідною 
є концепція міжрегіональної міграційної політики. Зробити це потрібно в рамках загальної програми соціально–демографічного 
відродження регіонів та зниження концентрації населення у містах. 
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РЕЗЮМЕ 
В статті визначено, що в Україні сучасний характер міграційних процесів, насамперед, обумовлюється незадовільним станом соціально-
економічного розвитку регіонів і держави. Традиційно основною причиною від’їзду вважається низький рівень оплати праці. В роботі 
надано оцінку пропозицій щодо удосконалення  регулювання трудової міграції в контексті розвитку людського потенціалу України. 
Ключові слова: міграційна політика, міграційний простір, фактори міграційної політики, рух мігрантів. 
РЕЗЮМЕ 
В статье определено, что в Украине современный характер миграционных процессов, в первую очередь, обусловливается 
неудовлетворительным состоянием социально-экономического развития регионов и государства. Традиционно основной причиной 
миграции считается низкий уровень оплаты труда. В работе даны предложения по совершенствованию  регулирования трудовой миграции 
в контексте развития человеческого потенциала Украины. 
Ключевые слова: миграционная политика,  миграционное пространство, факторы миграционной политики, движение мигрантов. 
SUMMARY 
t is certain in the article, that in Ukraine modern character of migratory processes, above all things, is stipulated by unsatisfactory socio-economic 
development status of regions and state. The low level of payment of labour is traditionally considered the principal reason of migration. Suggestions 
on perfection of adjusting of labour migration in the context of development of human potential of Ukraine are given in work. 
Keywords: migratory policy, migratory space, factors of migratory policy, motion of mygrantov. 
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Постановка проблеми. Без постійного й вагомого інвестування в освіту немає надії на побудову української економіки, що базується 

на знаннях, немає надії на більш високий  рівень розвитку суспільства в цілому. Інвестування в освіту людини ґрунтується на тих же принципах 
раціональної економічної поведінки, що й в інших видах підприємницької діяльності.  

Освіта, а також накопичення й використання знань є одним із найважливіших чинників, що визначають формування, розвиток 
інтелектуального капіталу і його раціональне використання, є. Один із головних фахівців теорії людського капіталу й економіки освіти 
Т.Шульц дійшов висновку, що «доходи від освіти є відносно привабливішими, ніж доходи від людського  капіталу» [386, с.11].  
Формування нового соціального й економічного порядку, що частіше  йменується «постіндустріальним суспільством», пов’язане, на думку 
японського дослідника Т. Сакайя [253, с. 342], з так званою «кnowledge-value revolution», революцією на основі цінності, втіленої у знання.  
У сучасних умовах при прискоренні науково-технічного прогресу, яке приводить до скорочення періоду старіння професійних знань до 3-х 
років, освіта людини вимагає постійних і досить великих інвестицій. 

У країнах членах Організації економічного співробітництва й розвитку  інвестиції в знання ростуть швидше, ніж інвестиції в основні фонди. 
За оцінками експертів у промислово розвинених країнах приблизно 40% загального обсягу промислової продукції уже зараз створюється на базі знань, а 
успіх національної економіки визначається ефективністю в накопиченні й використанні знань і технологій. Вкладення в знання, створення 
мереж знань є ключовими факторами розвитку нововведень, а їх поширення – джерелом зростання продуктивності й конкурентоспроможності. 

Як цілком слушно зауважує Федулова Л.І. «…зміни, яких зазнає система освіти останнім часом, проявляються в різних формах: 
ускладенні самого процесу навчання, розширенні інституційних форм та структури організації цієї сфери діяльності, диверсифікації її 
фінансового механізму тощо. Це породжує безліч різних проблем, які потребують швидкого і ефективного вирішення [3, с.186] 

У той же час, в Україні протягом останніх років спостерігається неефективність механізму державного фінансування системи освіти. Незважаючи на 
збільшення бюджетних видатків на освіту, ефективність використання цих коштів залишається вкрай низькою. Основні статті видатків бюджету 
спрямовані не на підвищення якості освіти, а на виплати зарплати й комунальні платежі (понад 70% усього фінансування).  

 У зв’язку з цим сьогодні з’явилася необхідність у розробці механізму й інструментарію розбудови системи ефективної взаємодії 
всіх суб’єктів інвестування в освіту, які забезпечили б формування й збагачення інтелектуального капіталу персоналу як визначальної 
складової людського капіталу.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна наука управління виявляє помітну зацікавленість до тенденцій, що 
формуються, щодо нарощування людського капіталу. Теоретичні дослідження із проблем вивчення ролі й ефективності використання 
людського капіталу, проведені багатьма вітчизняними й закордонними вченими, у тому числі: А.Р. Алавердов, Н.І. Архипова, А.В. 
Александров, С.В.Бєляєва, М.Д.Віноградський, Г.Г.Воробйов, В.М.Геэць,О.А.Грішнова, В.А.Дятлов, А.Я.Кибанов, Г.А.Ковальова, 
В.М.Колпаков, В.А.Дмитренко, А.Е.Котляр, М.І. Магура,  О.Ф.Морозов, А.Н. Нєвєровська, Ю.Г.Одегов, А.В. Омаров,  В.М.Петюх, Л.Н. 
Пономарьов, Г.Х.Попов, В.А.Савченко, Н.Г. Рак, В.А. Розанова, В.В.Травін, Л.І.Федулова, С.В.Шекшня, A.M. Яновський, До. Ноумен, Дж. 
Іванцевич, З.Лізер, М. Мескон, Й. Ніссинен, До. О’дейл, З. О’Доннел, Т.Пітерс, Т. Сааті, Т.Сакайя, С.Д. Сінк, Н. Тічі, Р.Уотермен, Ф. 
Хедоурі, X.Хекхаузен, Т.Шульц. Вони підготували наукову базу для розробки методів і інструментів ефективного впливу на нарощування 
людського капіталу. 

Відтак, на перший план висувається проблема визначення практичних системних скоординованих дій у розбудові якісної 
безперервної освіти.  

                                           
© Никифоренко В.Г., 2012 
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Метою статті є визначення шляхів ефективної взаємодії всіх суб’єктів інвестування в освітню сферу України.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Під інвестиціями в людський капітал розуміють видатки, спрямовані на підвищення 

знань, професійних навичок, здоров'я, мотивацій тощо, усього того, що приводить до підвищення продуктивності праці. Можна виділити такі 
види інвестицій у людський капітал: 

• видатки на освіту (загальну й спеціальну, формальну й неформальну, різні курси, тренінги на робочому місці й поза ним), тобто на освіту протягом 
усього життя; 

• видатки на охорону здоров'я (профілактика захворювань, медичне обслуговування, збалансоване харчування, поліпшення житлових 
умов, заняття фізкультурою й спортом);  

• видатки на народження й виховання дітей (видатки родини на харчування, одяг, житло й видатки держави на допомогу незаможним 
родинам на виховання дітей;  

• видатки на прищеплювання моральних і культурних цінностей на рівні родини, дошкільних, шкільних, вищих навчальних закладів, 
держави в цілому); 

• видатки на міграцію людських ресурсів. 
Визначальною структурою, яка сприяє формуванню людського капіталу, є освітня система, що включає різні рівні (загальна освіта, 

професійна підготовка у вузі, додаткова професійна освіта, здійснювана в межах освітньої виробничої і позавиробничої підсистем).   
Вартість економічних, соціальних і політичних ресурсів, необхідних для всебічного розвитку людського капіталу величезна. Причому без стійких 

інвестицій у людський капітал процес розвитку втратить свою рушійну силу. 
Оскільки ефективність вкладення ресурсів багато в чому залежить від початкового капіталу людини, а саме: від його природних здатностей і 

особистісно-психологічних   особливостей,   його   схильності до визначених видів діяльності, то споконвічно низький стартовий капітал може не дати значущої 
віддачі від інвестицій як в окрему людину, так і цілі колективи. Сама людина може примножити свій стартовий капітал (природні здібності й здоров'я), 
якщо буде ретельною до засвоєння знань, вишукувати можливості для одержання освіти, опікуватися про своє здоров'я. 

Відповідно до сучасної парадигми людського існування, що базується на нових знаннях і глобальних принципах    мислення,    на    принципах сталого 
розвитку,    метою  освіти повинний стати безперервний розвиток людини, формування в нього   критичного   мислення,   незалежності       в   прийнятті   
рішень, соціальної активності. 

Оскільки освіта впливає на всі складові  людського капіталу, вкрай важливим є збільшення  інвестицій в освіту до рівня розвинених країн і 
об'єднання зусиль по формуванню високого рівня людського капіталу  всіх  зацікавлених   у цьому   сторін  –  самої   людини, організацій-роботодавців і 
держави.  

На рисунку 1 наведено основні суб'єкти й напрямки інвестування коштів в освітню сферу. Надамо коротку характеристику стану у 
цій сфері на сьогодні.            

 

 
Рис.1. Суб’єкти і напрямки інвестування коштів в освітню сферу 

1. Суб'єкт інвестування – держава. В умовах світових кризових явищ, які не обминули й Україну, державного фінансування явно не вистачає 
для реалізації основних цілей сучасної освіти з підготовки  висококваліфікованого фахівця, ініціативної особистості із критичним мисленням. Не 
дивно, що більшість роботодавців висуває претензії до якості підготовки фахівців, до їхнього вміння застосовувати отримані знання на 
практиці. 

2. Суб'єкт інвестування − організації-роботодавці. Переважна більшість українських промислових підприємств (компаній, корпорацій)  
вкладала донедавна в освіту і розвиток своїх фахівців, а тим більше,  потенційних, незначні кошти. Витрати підприємств на соціальні потреби 
наприкінці 90-х років становили всього лише 4% від загальних витрат на виробництво, що явно недостатньо для забезпечення високого 
сукупного людського капіталу підприємства. Наразі ситуація починає трохи поліпшуватися. Великі компанії із галузей, що найбільше динамічно 
розвиваються (інформаційних технологій, будівництва, страхування, торгівлі тощо), яких не влаштовує якість вузівської підготовки фахівців, надають 
відсутні знання й навички молодим фахівцям у власних корпоративних навчальних підрозділах, налагоджують контакти із провідними вузами.   

Організації, які активно практикують внутрішньофірмове навчання своїх кадрів, ризикують і почасти ставлять себе в невигідне 
становище, оскільки навчений і досвідчений працівник може покинути організацію заради більш вигідної роботи в іншому місці. Для того 
щоб організація не зазнавала збитків внаслідок звільнення добре навчених співробітників, необхідно виконувати наступну умову: зростання граничної 
продуктивності праці працівника після навчання має бути більше за зростання його граничної заробітної плати, але остання повинна  перевищувати доходи, 
які він міг би одержати на іншому підприємстві. 

Останні роки ряд великих корпорацій починають робити додаткові інвестиції в освіту не тільки теперішніх працівників, але й своїх потенційних 
фахівців. Йдеться про ранню профорієнтацію, матеріальну підтримку обдарованих студентів у вузах, інвестуванні коштів у матеріальну базу освітніх установ. 
Формування майбутнього фахівця починається зі шкільної лави, триває у вузі, а потім на самому підприємстві. 

3. Суб'єкт інвестування − благодійні фонди. Діяльність благодійних фондів в основному спрямована на підтримку талановитої молоді в різних 
галузях: природничої, гуманітарної, економічної, музичної, акторської тощо. Інвестування в освіту виражається у виділенні іменних стипендій, оплаті видатків 
на участь у різних професійних конференціях, конкурсах, разовій допомозі в придбанні будь-якого устаткування й інструментів для освітніх установ.  
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4. Суб'єкт інвестування – людина Сама людина має можливість вкладати свої власні кошти або кошти своєї родини в освіту. Загальна 
тенденція зростання з поступовою стабілізацією чисельності вищих навчальних закладів і контингенту студентів за останні 15 років свідчить про 
затребуваність освіти в Україні і готовність громадян вкладати в неї гроші. 

У той же час потрібно відзначити негативну тенденцію  щодо зростання чисельності тих, хто не має змоги  оплатити навчання. Процес інвестування 
коштів в освіту людини не виключає одночасного використання коштів усіх суб'єктів інвестування. Більше того, в умовах, що склалися, тільки шляхом 
інтегрування зусиль і коштів усіх суб'єктів інвестування в освіту людини можна значно збільшити як індивідуальний, так і сукупний людський капітал. Щоб 
сформувати фахівця, який відповідає вимогам сучасного виробництва й  суспільства, насамперед необхідно розбудовувати різноманітні 
форми співробітництва освітніх установ з організаціями роботодавцями, у межах якого останні зможуть безпосередньо впливати на рівень і 
зміст освітніх програм, а, отже, і на якість підготовки   фахівців,   їх  адаптацію до   професійної   трудової діяльності. 

У такому співробітництві кожна зі сторін виступає рівноправним партнером і використовує тільки їй властиві засоби, форми й способи підготовки 
фахівців. Функції кожної зі сторін не збігаються, а доповнюють одна одну, що дозволяє їм відігравати свою роль у конкретному виді освітньої 
діяльності. Тільки в результаті спільних зусиль можна підготувати кваліфікованого фахівця сучасного рівня. 

Перш ніж говорити про форми співробітництва, потрібно усвідомити, що молодий фахівець як конкретний носій певних знань, умінь, навичок 
повинен розглядатися як людський ресурс підприємства не тільки на етапі безпосереднього включення в сучасну систему поділу праці, тобто при його 
працевлаштуванні, але й на етапі його підготовки (школяр, студент, випускник). Молодий фахівець відрізняється від інших суб'єктів цього 
співробітництва тим, що використовує свої знання як для створення матеріальних цінностей і інших благ замість коштів до існування, так і 
для задоволення власних потреб (наприклад, пізнавальних, потреби в освіті, спілкуванні і т.д.). Саме він здійснює конкретний вибір своєї 
майбутньої спеціальності, місця, форми роботи й усього комплексу реалізації надбаного потенціалу. Навколо цього особистісного вибору повинні  будувати 
та налагоджувати свої відносини й інші суб'єкти взаємодії «школа − вуз − підприємство». 

Школяр, а потім студент є самою проблемною ланкою взаємодії «школа − вуз − підприємство». Це визначається специфікою молодого фахівця: він 
суб'єкт на ринку праці, і в той же час його робоча сила є товаром у взаєминах інших («виробників» і «споживачів»). У взаєминах між  вузами  і  
підприємствами   молодий   фахівець  виступає як  продукт вищої школи й одночасно сам є носієм робочої сили. 

Позицію молодого фахівця у взаємодії «школа − вуз − підприємство» можна представити в такий спосіб: 
• «покупець» на етапі підготовки у взаємодії «школа − молодий фахівець» і «вуз − молодий фахівець». Саме у процесі навчання він 

здобуває знання навички й уміння, які надалі визначать якість його робочої сили; 
• «продавець» на етапі споживання, використання робочої сили у взаємодії «молодий фахівець − підприємство». У цьому випадку він реалізує 

свою робочу силу на ринку праці в обмін на певну кількість благ, необхідних для відтворення його робочої сили; 
• «товар» на етапі розподілу у взаємодії «вуз − підприємство» у тому випадку, коли підприємство замовляє підготовку молодого 

фахівця під свої вимоги. 
Цілі учасників підготовки фахівця при традиційному механізмі їхньої взаємодії не збігаються. Більшість школярів надходять у вузи для 

здобуття освіти, що дозволяє надалі одержати більш престижну й оплачувану роботу, причому не обов'язково за фахом. Основною метою діяльності 
школи є надання школярам по можливості якісної загальної освіти, що дозволяє далі спеціалізуватися в будь-якій галузі.  

Основною метою діяльності вузів є надання всім бажаючим вищої професійної  освіти.  Вимоги  роботодавців  до  якості  освіти  з  
багатьох причин (основна з яких − відсутність достатнього фінансування освітніх установ) не можуть бути повністю задоволені. Основною 
метою діяльності підприємства у сфері підготовки власних кадрів стає    пошук    кваліфікованих    фахівців    у вузах, що готують для них 
випускників. При пасивному відношенні до освіти потенційних фахівців підприємство в принципі не може отримати фахівця, що максимально 
відповідає його вимогам.  

У результаті роз'єднаних дій суб'єктів інвестування освітньої сфери (держави, людини, що навчається, його родини, підприємства й ін.) не вдається 
підготувати фахівця, що повністю відповідає вимогам сучасної економіки.  

Механізм взаємодії суб'єктів інвестування в освіту людини, який пропонується в даній статті, передбачає не тільки фінансову підтримку 
підприємством навчального процесу в державних освітніх установах, але й участь підприємства в самому освітньому процесі так званих 
цільових фахівців (рис.2). 
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Рис. 2. Механізм взаємодії суб’єктів інвестування в освітню сферу 
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У даній схемі цілі всіх учасників освітнього процесу збігаються. Необхідно цілеспрямовано й послідовно готовити фахівця, що відповідає 
вимогам конкретного підприємства, сучасного суспільства. Кожний з учасників використовує свої можливості, свої методи, але зусилля всіх об'єднані єдиною 
метою. 

При такому підході підприємство на договірних умовах надає фінансову підтримку навчальному процесу в державних освітніх установах, і 
бере участь в освітньому  процесі. Договір може передбачати зобов'язання роботодавця щодо оплати додаткової професійної освіти (вивчення 
дисциплін, що не входять у державний освітній стандарт, але необхідні для ведення професійної діяльності на даному 
підприємстві), організації     виробничої     практики,     безоплатної передачі школі або вузу майна й устаткування для ведення навчального 
процесу цільових студентів тощо. Така взаємодія логічно має передбачати участь підприємств у формуванні робочих планів і навчальних програм. 

Після навчання в системі довузівської підготовки й у випадку успішного проходження вступних випробувань школяр (абітурієнт) 
зараховується у вузи. Вибір напрямку навчання в системі вищої освіти здійснюється школярем, виходячи із власних інтересів й інтересів підприємства − 
замовника молодих фахівців. Підприємство має право запропонувати студентові, що претендує на цільове місце, укласти з ним договір про умови навчання у 
вузі й наступне працевлаштування. 

Зміст освітніх програм, що пропонуються вузом, і зміст реальної професійної діяльності молодих фахівців   часто   не   збігаються.   
Причинами   цього   можуть   бути як  відставання   змісту   освітніх   програм   і   освітніх технологій   від  рівня    виробництва, що розвивається,  так   і 
відсутність тісної взаємодії вузів і підприємств при підготовці фахівців. 

Представники замовників повинні брати участь у формуванні вузівського  компонента державного освітнього стандарту тих спеціальностей, 
за якими ведеться підготовка цільових студентів для того, щоб у процесі навчання дати студентам знання, необхідні для роботи на конкретному 
підприємстві. 

Розробці вузівської (або регіональної) компоненти робочого плану, наповненню змісту спеціальних курсів повинні передувати: 
1. Відрядження завідувачів кафедр і провідних викладачів профільних вузів на підприємства для вивчення діючих виробництв, обговорення й узгодження 

з керівництвом підприємств плану підготовки, організації й протікання виробничих практик, курсових і дипломних проектів. 
2. Ознайомлення підприємств із діючими навчальними планами й програмами спеціальних кафедр профільних вузів, обговорення 

запропонованих вузом навчальних планів і програм, адаптованих до діяльності підприємств. 
Після такої попередньої роботи, у якій беруть участь представники вузів і представники підприємств, розробляються індивідуальні 

робочі плани й навчальні програми, строки проведення й зміст виробничих практик, теми майбутніх дипломних робіт цільових студентів 
підприємства. 

Підприємства, які мають партнерські відносини з вузами у сфері цільової підготовки кадрів, можуть не обмежуватися роботою тільки зі 
студентами, що надійшли у вуз із базових (підшефних) шкіл підприємства. Цільова підготовка може бути запропонована студентам, що виявили    в   
ній    зацікавленість      й    відповідають   вимогам роботодавців. Механізм залучення й відбору таких студентів   виглядає в такий спосіб: 

• виявлення студентів, що готові самостійно приїхати на навчання у вуз із регіонів, де розташовані організації компанії; 
• проведення зустрічей зацікавлених студентів із представниками компанії. Роз'яснення студентам місії, цілей стратегічного розвитку, вимог 

компанії до своїх співробітників; 
• підписання договорів зі студентами, що мають високий потенціал і готовність працювати на одному з підприємств компанії; 
• здійснення     індивідуального     супроводу студентів, що підписали договори з компанією, протягом усього навчального процесу,  

включаючи     контроль    їх    успішності,    проходження виробничої практики, одержання додаткових знань тощо.  
 Як уже згадувалося вище, для підготовки фахівця, що максимально відповідає вимогам підприємства, необхідна та або інша участь представників 

організацій − замовників фахівців у всіх складових освітнього процесу. При проведенні студентських конкурсів науково-дослідних робіт замовник фахівців 
може бути включений до складу журі із правом вирішального голосу й може бути засновником премій за кращу роботу. Тематику курсових і дипломних 
проектів, включених у навчальний план підготовки фахівця повинен визначати замовник фахівців. Має сенс залучення до освітнього процесу провідних 
спеціалістів, технологів підприємства−замовника, особливо до викладання професійно-орієнтованих, прикладних дисциплін. 

Крім цього, доцільною є участь підприємства − замовника фахівців у поточному й підсумковому контролі та оцінюванні знань, що 
здобуваються ними. Метою проведення поточних випробувань тих, що навчаються, повинне бути не тільки одержання уявлення щодо рівня 
підготовки майбутніх фахівців, але й демонстрація   учнем слабких сторін підготовки, на  які   необхідно  звернути  особливу   увагу.   Такий   характер  
поточного контролю дозволяє враховувати конкретні особливості підготовки на всіх етапах    навчання,    сприяє    якісній     підготовці    майбутніх 
фахівців. 

Проходження виробничої й переддипломної практики цільових студентів на базі цього підприємства повинне бути обов'язковим. Під час проходження 
таких практик студенти можуть докладно ознайомитися з виробництвом, попрацювати стажистами на конкретних виробничих ділянках, набути необхідних 
практичних навичок, зібрати матеріал для курсових і дипломних робіт. Виробнича практика повинна стати першим етапом адаптації студентів у професійному 
середовищі й надбанні практичних навичок.  

Зрозуміло, що збіжність цілей вуза, студента і роботодавця щодо якості підготовки фахівців логічно уможливлює процес інвестування коштів у 
матеріально-технічне оснащення вузів-партнерів. 

Навчання передовим технологіям неможливе без відповідного сучасного устаткування й приладів. Інформатизація навчального процесу 
вимагає постійної модернізації комп'ютерної техніки й забезпечення пакетами навчальних і прикладних програм, специфічними 
програмними продуктами, що використовуються на підприємстві − замовнику.  

В умовах дефіциту фінансування державою системи середньої й вищої професійної освіти матеріально-технічна база вузів застаріла й перебуває в 
зношеному стані. Її ефективна й швидка модернізація можлива лише за фінансової підтримки підприємств, зацікавлених в одержанні якісно 
підготовлених фахівців. 

У той же час, важливим аспектом, що суттєво впливає на інвестування в освіту потенційних фахівців з боку підприємств, є наявність 
фінансових і матеріально-технічних ресурсів, які можна спрямовувати у школи, коледжі та вузи. Очевидно, що сьогодні такими ресурсами володіють 
в основному великі і середні підприємства у галузях народного господарства, що знаходяться на етапі інтенсивного зростання. Але саме вони і мають 
стати своєрідними початківцями розбудови системи взаємодії всіх суб’єктів інвестування в освіту, що пропонується. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Викладене вище дозволяє зробити декілька узагальнюючих висновків. 
Зміни, яких зазнає система освіти останнім часом, породжує безліч різних проблем, які потребують швидкого і ефективного 

вирішення. Однією з найболючіших  є диверсифікація її фінансового механізму. Це потребує об'єднання зусиль всіх  зацікавлених   у цьому   сторін  
–  самої   людини, організацій-роботодавців і держави.  

Механізм взаємодії суб'єктів інвестування в освіту людини, який пропонується в даній статті, передбачає не тільки фінансову підтримку 
підприємством навчального процесу в  освітніх установах, але й участь підприємства в самому освітньому процесі так званих цільових 
фахівців, що забезпечує збіг цілей всіх учасників освітнього процесу. 

Зрозуміло, що розбудова такої системної взаємодії потребує створення умов і відповідного часу. Але саме життя, як свідчить світовий досвід, 
дуже швидко вимагатиме налагодження тісної взаємодії всіх зацікавлених сторін освітнього процесу. 

Отже, можна з досить великою вірогідністю прогнозувати активізацію зусиль щодо подальшого пошуку шляхів підвищення ефективності 
взаємодії суб’єктів інвестування в освіту. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджено проблеми, що мають місце у взаємодії суб’єктів інвестування в освітню сферу та запропонований механізм підвищення 
її ефективності. Пропозиції щодо практичних дій указаних суб’єктів повинні створити умови для забезпечення збіжності цілей всіх 
зацікавлених сторін освітнього процесу. 
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Ключові слова: інвестування, освітня сфера, механізм взаємодії суб’єктів інвестування. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследованы проблемы во взаимодействии субъектов инвестирования в образовательную сферу и предложен механизм 
повышения его эффективности. Предложения относительно практических действий указанных субъектов должны создать условия для 
обеспечения совпадения целей всех заинтересованных сторон образовательного процесса. 
Ключевые слова: инвестирование, образовательная сфера, механизм взаимодействия субъектов инвестирования 
SUMMARY 
In article problems in interaction of subjects of investment in educational sphere are investigated and the mechanism of increase of its efficiency is 
offered. Offers concerning practical actions of the specified subjects should create conditions for maintenance of coincidence of the purposes of all 
interested parties of educational process.  
Keywords: investment, educational sphere, the mechanism of interaction of subjects of investment 
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 
Новак І.М., провідний науковий співробітник відділу економіки праці Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи 
НАН України   

 
Державна політика в сфері праці і практика договірного регулювання трудових відносин в Україні ґрунтуються на законодавчому 

встановленні мінімальних соціальних стандартів, визначенні рамкових зобов’язань, тоді як досягнення конкретних кількісних параметрів 
здійснюється з використанням механізмів соціального діалогу, при укладенні колективних договорів і угод різних рівнів. При цьому 
національна система договірного регулювання колективних трудових відносин побудована таким чином, що зобов’язання і гарантії 
кожного рівня є обов’язковими для суб’єктів, які знаходяться в сфері дії угоди (колективного договору), а гарантії нижчого рівня не можуть 
бути меншими від встановлених на більш високому рівні. 

Фундаментальний внесок у дослідження проблем формування соціальних стандартів у сфері оплати праці зробили Д.Кейнс, 
К.Маркс, А.Маршалл, А.Маслоу, А.Оукен, А.Смит, Д.Рикардо та ін. відомі представники різних шкіл наукової думки. На теренах СНД 
теоретичні проблеми формування галузевих стандартів оплати праці отримали свій розвиток у роботах А.Аганбегяна, В.Бобкова, 
Є.Капустіна, Ю.Кокіна, Н.Кузнєцової, Г.Мільнера, В.Майєра, С.Струміліна, Г.Саркісяна, Т.Чащіної, Р.Яковлєва та ін.  

Законодавчо визначені рівні державного соціального стандарту прожиткового мінімуму для працездатної особи і державної 
соціальної гарантії мінімальної заробітної плати є нижньою межею і не можуть вважатися достатніми для виконання заробітною платою 
усіх властивих їй функцій, забезпечення розширеного відтворення робочої сили та гідного рівня оплати праці. Зокрема, вартісна величина 
прожиткового мінімуму для працездатної особи не враховує специфіки процесів використання та відтворення робочої сили в різних 
секторах економіки і видах діяльності, пов’язаних з витратами енергії і групами фізичної активності працівників.  

З другого боку, вартісна величина мінімальної заробітної плати в Україні сьогодні визначається без урахування сімейної (витрати 
на утримання й виховання дітей) і податкової складових (внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на 
доходи фізичних осіб). 

Метою даного дослідження є визначення науково-практичних підходів до запровадження в Україні галузевих стандартів оплати 
праці задля забезпечення умов щодо реалізації концепції гідної праці та підвищення результативності соціального діалогу. 

Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (від 05.10.2000 №2017-III) не передбачається 
застосування галузевих ставок мінімальної заробітної плати, хоча подібне регулювання використовує кожна третя з розвинених країн та 
понад 50% держав Азії та Латинської Америки (табл. 1). 

Основою існуючих методологічних підходів до визначення галузевих стандартів оплати праці є, з одного боку, відтворювальний 
(відновлювальний) споживчий бюджет працездатного населення, що визначає відновлювальний рівень споживання працівником 
продовольчих та непродовольчих товарів і послуг, а з другого - витрати на робочу силу, що визначають загальні розміри і структуру 
споживання в залежності від витрат роботодавця і держави. Ці два компоненти формують діапазон, в якому має знаходитись галузевий 
стандарт оплати праці. 

Таблиця 1. Світова практика регулювання мінімальної оплати праці: 
Мінімальний розмір оплати праці Регіони, країни 

Єдина ставка Галузеві ставки 
Розвинені країни 67% 33% 
Африка 69% 31% 
Азія / Тихоокеанський регіон 47% 53% 
Латинська Америка 43% 57% 
Всі країни світу 60% 40% 

Джерело: Д.Воган-Уайтхед. Минимальная оплата труда: некоторые вопросы политики и сравнительные результаты. 
Международное бюро труда. 

 
Розробка відтворювального споживчого бюджету працівника галузі передбачає визначення профільної (базової) професії, що 

максимально відповідає характеру виробничої діяльності галузі та характеризує специфіку її функціонування [1]. 
Відтворювальний споживчий бюджет працівника профільної професії галузі розраховується виходячи з групи важкості, 

напруженості, складності та кваліфікації праці, що визначаються на підставі атестації робочих місць. Галузеві стандарти оплати праці 
також враховують витрати працівника на утримання дітей (сімейне навантаження), що визначаються на основі відповідних 
відтворювальних споживчих бюджетів дітей різних вікових груп. Окремі методики розрахунку галузевих стандартів оплати праці 
передбачають врахування регіональної диференціації вартості відтворювальних споживчих бюджетів. 

З точки зору витрат на робочу силу, галузевий стандарт оплати праці розглядається як розмір основної (постійної) частини 
заробітної плати працівника профільної професії, що має регулярний характер. Він враховує елементи тарифних ставок, компенсаційних 
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виплат, пов’язаних з режимом роботи і умовами праці, доплат та надбавок до тарифних ставок, премій і винагород, що мають 
систематичний характер. Водночас, вище згаданий стандарт не враховує виплати винагороди за підсумками року, матеріальну допомогу 
працівника, одноразові премії, заохочувальні виплати та ін. виплати несистематичного характеру [2].  

Актуальність галузевої стандартизації в сфері оплати праці в Україні зумовлена, передусім, наявною диференціацією середньої 
заробітної плати за видами діяльності, що може бути проілюстрована за допомогою коефіцієнта варіації, динаміка якого характеризує 
збільшення або зменшення розкиду показників середньої заробітної плати за окремими видами діяльності від середнього значення для 
країни (рис. 1). 

Динаміка абсолютних показників середньої арифметичної зваженої заробітної плати за укрупненими видами діяльності свідчить 
про те, що в останнє десятиліття перша п’ятірка в рейтингу незмінно представлена сектором фінансових послуг і традиційними для 
України експортно-орієнтованими видами діяльності сировинного характеру – добувною, хімічною промисловістю, металургією, 
виробництвом електроенергії, газу і води, а також транспортними послугами (табл. 2).  

Водночас, машинобудування, освіта й охорона здоров’я, роль і значення яких в технологічному та людському розвитку важко 
переоцінити, а також легка й харчова промисловість, агропромисловий комплекс, стратегічний вплив яких на розвиток внутрішнього ринку 
та експортного потенціалу країни не викликає сумнівів, стабільно займають останні місця в рейтингу. 

Розробка і впровадження галузевих стандартів оплати праці передбачає аналіз витрат на робочу силу для характеристики розмірів і 
структури поточного споживання працівників. 
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів варіації середньої заробітної плати в Україні за видами діяльності, 1995-2011 гг. 

 
Джерела: Статистичні збірники «Праця України» Державної служби статистики України, офіційний сайт Державної служби 

статистики України http://ukrstat.gov.ua/ вкладки «Статистична інформація, Доходи населення, Заробітна плата». 
 

Таблиця 2.  
Динаміка середньої заробітної плати за видами діяльності, 2000, 2007, 2010 рр. 

2000 2007 2010 
Види діяльності 

грн. рейтинг грн. рейтинг грн. рейтинг 
Фінансові послуги 560 1 2770 1 4601 1 
Добувна промисловість 393 2 1970 2 3539 2 
Виробництво електроенергії, газу, води 371 3 1577 5 2843 3 
Хімічна промисловість і металургія  356 4 1788 3 2653 5 
Транспортні послуги 336 5 1670 4 2726 4 
Державне управління, комунальні та 
індивідуальні послуги 267 6 1555 6 2500 6 
Будівництво 260 7 1486 7 1754 10 
Торгівля, готелі, ресторани, операції з 
нерухомим майном 246 8 1309 9 2079 8 
Легка і харчова промисловість 246 8 1039 10 1707 11 
Машинобудування 222 9 1389 8 2261 7 
Освіта, охорона здоров’я, соціальне 
обслуговування 148 10 978 11 1777 9 
Сільське, лісове, рибне господарство 114 11 770 12 1447 12 

Джерело: Статистичні збірники «Праця України» Державної служби статистики України. 
Необхідність збирання даної інформації не рідше, ніж один раз на п’ять років закріплена конвенцією МОП №160 «Про статистику 

праці», прийнятою в 1985 р. і ратифікованою Україною в 1991 р. 
Обстеження витрат на робочу силу проводилось Державною службою статистики України в 2001, 2006 та 2010 рр. До складу 

вибіркової сукупності включались підприємства з чисельністю 10 і більше працівників. Обстеженням не охоплювались окремі види 
економічної діяльності, такі як сільське господарство, мисливство, лісове господарство, риболовство, рибництво, державне управління та 
ін. 

Показники витрат на робочу силу були сформовані відповідно до положень Резолюції 11-ї Міжнародної конференції зі статистики 
праці (1966 р.). Згідно цього документу, вартість робочої сили є більш широким поняттям, ніж заробітна плата, і визначається як розмір 
фактичних витрат роботодавця на утримання робочої сили [3, c. 7-8]. 

Загальна структура витрат на робочу силу впродовж останніх 10 років не зазнала істотних змін (табл. 3).  
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Таблиця 3. Динаміка структури витрат на робочу силу в Україні 2001, 2006, 2010 рр., % 
Групи витрат на робочу силу 2001 2006 2010 
Пряма оплата 58,7 59,8 59,9 
Оплата за невідпрацьований час 5,4 5,2 5,3 
Премії та нерегулярні виплати 4,2 3,4 3,1 
Заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, допомога в натуральній 
і грошовій формі 1,0 0,3 0,3 

Оплата житла працівників 0,8 0,2 0,1 
Соціальне забезпечення працівників 25,5 27,4 27,1 
Професійне навчання 0,3 0,2 0,2 
Культурно-побутове обслуговування 1,9 1,0 1,3 
Інші витрати (податки) 2,2 2,6 2,7 

Джерела: Витрати на робочу силу за 2006 рік. Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики України, 2007, с. 69-
70. Витрати на робочу силу за 2010 рік. Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики України, 2011, с. 22.  

Близько 60% становили витрати на пряму оплату праці. З урахуванням оплати за невідпрацьований час, премій і нерегулярних 
виплат, а також заробітної плати у натуральній формі, частка виплат, безпосередньо пов’язаних з оплатою праці в структурі витрат на 
робочу силу наближалася до 70%. При цьому якщо частка прямої оплати мала незначну тенденцію до збільшення (на 1,2% за 10 років), то 
загальна частка «зарплатної» складової навпаки, зменшилась з 69,3% до 68,6%. 

Аналіз структури витрат на робочу силу за видами діяльності в 2010 р. у порівнянні з 2006 р. свідчить про те, що в промисловості 
та будівництві мало місце зменшення частки «зарплатної» складової, зумовлене зменшенням витрат на пряму оплату, премії і нерегулярні 
виплати. Водночас, сектор послуг (торгівля, фінансова діяльність, операції з нерухомим майном тощо) характеризувався протилежною 
тенденцією, безпосередньо пов’язаною зі збільшенням частки витрат на пряму оплату. З урахуванням фінансово-економічної кризи, 
негативні наслідки якої, в першу чергу, відчули на собі саме фінансовий сектор та внутрішній ринок товарів і послуг, така тенденція може 
свідчити про відсутність безпосереднього взаємозв’язку результатів господарської діяльності та оплати праці. 

Відносно інших елементів витрат на робочу силу, що безпосередньо не відносяться до заробітної плати, слід зазначити, що в 2010 
р. витрати на оплату житла працівників мали місце лише на кожному 27-му, а заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, 
допомога в натуральній та грошовій формі – на кожному 11-му з обстежених підприємств. Витрати на культурно-побутове обслуговування 
здійснювали лише чверть, а професійне навчання – лише третина суб’єктів, охоплених вибірковим обстеженням [3, c. 24].  

Таким чином, національна практика визначення розмірів заробітної плати не може бути визнана достатньо обґрунтованою як з 
економічної (витрати роботодавця на робочу силу), так і з соціальної (витрати на відтворення робочої сили) точки зору. Крім того, 
формування заробітної плати за видами діяльності не має прямого зв’язку з необхідними витратами енергії і групами фізичної активності 
працівників, рівнем складності та кваліфікації праці, економічними результатами господарської діяльності та ринковою кон’юнктурою.  

З огляду на це, галузевий стандарт оплати праці має стати важливою складовою загальної системи стандартів і норм, 
обґрунтуванням існуючої тарифної системи організації оплати праці, використання яких є необхідною умовою забезпечення 
конструктивного соціального діалогу при формуванні позицій сторін під час переговорів щодо укладення галузевих угод.  

Імплементація галузевого стандарту оплати праці в практику договірного регулювання колективних трудових відносин передбачає 
вирішення питань: 

визначення профільної професії галузі та розрахунок відповідного відтворювального споживчого бюджету працівника цієї 
професії; 

вироблення спільної позиції сторін соціального діалогу щодо співвідношення відтворювального споживчого бюджету працівника 
профільної професії галузі та галузевого стандарту оплати праці, обґрунтованого рівнем відповідного відтворювального бюджету з 
урахуванням сімейного навантаження і регіональної диференціації; 

узгодження співвідношення витрат на робочу силу та галузевого стандарту оплати праці; 
визначення параметрів галузевої тарифної сітки, в основу якої покладено галузевий стандарт оплати праці. 
Сторонам соціального діалогу національного рівня, під час ведення переговорів щодо укладення Генеральної угоди на 2013-2014 

рр., необхідно розглянути питання про застосування галузевого стандарту оплати праці та методичні засади його розробки і виробити 
узгоджену позицію щодо їх статусу як нормативно-правового документа (затвердження типової методики розрахунку, розробка документу 
рекомендаційного характеру тощо). 

З урахуванням вище викладеного, перспективи подальших наукових розвідок будуть охоплювати дослідження з питань розробки 
методичного забезпечення формування галузевих стандартів оплати праці в Україні та їх запровадження в практику договірного 
регулювання колективних трудових відносин як необхідної передумови формування науково обґрунтованої міжгалузевої диференціації в 
оплаті праці, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, реалізації концепції гідної праці й корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу. 

 
 
РЕЗЮМЕ 
Сформульовано основні науково-практичні підходи до формування галузевих стандартів оплати праці та аргументовано актуальність їх 
запровадження в Україні. Проаналізовано диференціацію середньої заробітної плати за видами діяльності та структуру витрат на робочу 
силу. Визначено основні напрями імплементації галузевих стандартів оплати праці в національну практику договірного регулювання 
колективних трудових відносин. 
Ключові слова: галузеві стандарти оплати праці, витрати на робочу силу, відтворювальний споживчий бюджет, договірне регулювання 
колективних трудових відносин. 
РЕЗЮМЕ 
Сформулированы основные научно-практические подходы к формированию отраслевых стандартов оплаты труда и аргументирована 
актуальность их применения в Украине. Проанализирована дифференциация средней заработной платы по видам деятельности и структура 
затрат на рабочую силу. Определены основные направления имплементации отраслевых стандартов оплаты труда в национальную 
практику договорного регулирования коллективных трудовых отношений. 
Ключевые слова: отраслевые стандарты оплаты труда, затраты на рабочую силу, восстановительный потребительский бюджет, 
договорное регулирование коллективных трудовых отношений. 
SUMMARY 
The basic scientific and practical approaches to the forming of industry standards of labour payment are formulated and actuality of its 
implementation in Ukraine is argued. The current situation relating to the differentiation of wage by branches and the structure of labour costs is 
analysed. The main principles of implementation of industry standards of labour payment to the national practice of contractual regulation of 
collective labour relations are defined. 
Key words: industry standards of labour payment, labour costs, renewal consumer budget, contractual regulation of collective labour relations. 
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Постановка проблемы. Актуальность комплексного решения проблем региональной и социальной политики в Украине возрастает 

в связи с тем, что наблюдается определенная их изолированность. Региональная политика очень ограниченно включает в перечень 
направлений управленческой деятельности решение социальных проблем, а в социальной политике государства региональный аспект 
находит очень ограниченное место. Такое положение требует дифференцированной оценки региональной и социальной политики с 
дальнейшей перспективой на их эффективное сочетание для достижения социальных целей региона и государства. В Украине идет 
интенсивный поиск управленческих решений, направленных на совершенствование государственной региональной политики и 
собственной политики регионов. Поставленная общая цель – обеспечение децентрализации государственной политики и ориентация 
регионов на саморазвитие, пока остается нереализованной. Препятствием на этом пути является, прежде всего, низкая эффективность и 
качество государственного управления региональным развитием, что подтверждают оценки Президентом Украины этой ситуации в его 
Ежегодном послании Верховной Раде Украины в 2012 году [1]. Они сводятся к таким: 

законодательной неопределенности государственной региональной политики в системе социально-экономической политики 
страны; 

несогласованности с современными европейскими институциональными подходами к реализации социальной политики; 
отсутствию эффективных механизмов регулирования взаимоотношений центральных органов власти с регионами и регионов 

между собой; 
фрагментарностью использования законодательных инструментов стимулирования развития регионов; 
отсутствием стратегического видения развития регионов, декларативным характером программных документов. 
Указанные проблемы имеют прямое отношение к социальному развитию, которое реализуется государственной и региональной 

социальной политикой. Качество государственного управления региональным социальным развитием определяется: 
правовой регламентацией региональной и социальной политики и их скоординированностью на государственной и региональном 

уровне; 
общими целями, обеспечивающими сбалансированность национальных и региональных интересов; 
действенными механизмами и инструментами, формирующими условия и возможности достижения целей региональной политики. 
Цель статьи – оценить качество и эффективность региональной и социальной политики в соответствии с потребностями общества 

в социальном развитии и дать предложения по совершенствованию управления в этой сфере. 
Анализ состояния проблемы, последний исследований и публикаций. В Украине сформировано несколько успешных научных 

школ, исследующих проблемы региональной политики. Это львовская, представленная Институтом региональных исследований НАН 
Украины, киевская – Национальным институтом стратегических исследований, а также донецкая, харьковская, днепропетровская, 
луганская, крымская и другие, представленные академической и вузовской науками. 

Достижением донецкой и львовской научных школ является принятая в 2001 г. в Украине Концепция государственной 
региональной политики [2], которая является плодом труда представителей региональной науки. Возглавляли руководство и принимали 
активное участие в её разработке академики НАН Украины Марьян Иванович Долишний и Николай Григорьевич Чумаченко. На момент 
принятия она была ценным правовым документом, который дал толчок к развитию законодательства Украины по государственной 
региональной политике. В 2005 г. был принят Закон Украины «О стимулировании развития регионов», а в 2007 г. – Государственная 
стратегия регионального развития на период до 2015 г. Социальная составляющая в этих документах присутствовала, но она не носила 
приоритетного характера. В концепции она отражалась в виде общих декларативных положений, а в Государственной стратегии 
регионального развития на период до 2015 г. была представлена отдельной целью 3 «Развитие человеческих ресурсов». 

В 2008 г. в Кабинете Министров Украины разрабатывался проект Концепции государственной региональной политики, который по 
содержанию был по многим позициям развитием положений Концепции государственной региональной политики 2001 г. Его 
преимуществом было включение положений, регламентирующих использование показателей человеческого развития в числе оценочных 
показателей деятельности региональных органов управления. Хорошей также идеей было создание специального научного структурного 
подразделения, которое бы отслеживало процессы региональной политики и обеспечивало мониторинг социально-экономического 
состояния. Но проект Концепции (2008 г.) не был принят в окончательном варианте и остается в силе до сих пор проект Концепции (2001 
г.). 

Были позитивные ожидания, что социальная составляющая найдет свое достойное место в разрабатываемом с 2008 г. проекте 
Закона Украины «О государственной региональной политике». Его формирование усиленно осуществлял Минрегионбуд Украины. Этот 
закон, основываясь на положениях проекта Концепции государственной региональной политики 2008 г., имел в числе приоритетных 
направлений и социальную направленность, а главное предполагал создание региональных фондов развития. Но при совершенствовании 
проекта закона пропало само содержание региональной политики и осталась форма и способы её поддержания. 

26 июня 2012 г. на круглом столе обсуждался в Верховной Раде Украины проект Закон Украины «Об основах государственной 
региональной политики» (№6462) (представлен народными депутатами В.В. Рыбаком, Ю.С. Сербиным и др.) в Комитете по вопросам 
строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. Его содержание только в общих 
положениях цели (ст.2) государственной региональной политики определяет социальные ориентиры, направленные на повышение уровня 
жизни населения и предоставления государственных социальных стандартов для каждого гражданина независимо от места его проживания. 
Больше ничего нет. Все остальное содержание проекта Закона Украины «Об основах государственной региональной политики» посвящено 
процедурам формирования Государственной стратегии регионального развития (ГСРР) и региональным стратегиям развития (РСР), 
полномочиям субъектов государственной региональной политики, финансовому его обеспечению и мониторингу. 

                                           
© Новикова О.Ф., Дейч М.Е., 2012 
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В первой половине 2012 года началась интенсивная подготовка проекта Государственной стратегии регионального развития 
Украины на период до 2020 года (ГСРР-2020). В структуру проекта ГСРР до 2020 г. не включена цель 3 «Развитие человеческих ресурсов», 
которая была в ГСРР-2015 [3]. А имеющий какое-то отношение к социальному развитию подраздел «Развитие интеллектуального капитала, 
в т.ч. человеческого и социального капитала» оказался обеспечивающим достижение цели по конкурентоспособности региона. 

В связи с тем, что цель «Развитие человеческих ресурсов», предусмотренная в ГСРР-2015 не достигнута, её необходимо 
зафиксировать в ГСРР-2020. Но в утвержденном первым заместителем Министра экономики и торговли Украины Плане-графике 
Формирования ГСРР-2020 этой цели нет. 

К каким последствиям это приведет? 
1. С учетом отсутствия Государственной стратегии развития Украины ни человеческое, ни социальное развитие не будет объектом 

управления в стране. 
2. Формирование региональных стратегий развития (РСР) по постановлению КМУ от 16.11.11 №1186 должно осуществляться в 

полном соответствии с ГСРР-2020. Значит исчезнет блок целей по социальному и человеческому развитию в стратегиях регионов Украины. 
3. Из Государственного фонда регионального развития средства не будут направляться на социальное и человеческое развитие. 
Не срабатывают и инструменты, и механизмы стимулирования развития регионов, задекларированные в законодательстве Украины 

о стимулировании развития регионов. Даже в соглашениях регионального развития, где задействованы национальные и региональные 
интересы по решению общенациональных проблем цели человеческого и социального развития через них не достигаются. Яркий пример – 
2 Соглашения регионального развития Донецкой области, где эта позиция не проходила несмотря на низкий рейтинг области по 
человеческому развитию. 

Даже наличие статистического мониторинга «Региональное человеческое развитие» [4] не становится предметом и обоснованием 
для принятия управленческих решений. Сейчас разработана новая методика оценки уровня человеческого развития [5]. А зачем, если эта 
информация не востребована в государственной структуре регионального развития и по ней не принимаются управленческие решения? 

За формирование и реализацию региональной политики в Украине отвечает 2 министерства – Министерство экономики и торговли 
Украины и Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины, а за социальную политику – 
Министерство социальной политики Украины. 

Оценка содержания региональной политики показала, что она формируется и реализуется без учета социальной политики. Как же 
социальная политика учитывает региональные проблемы и обеспечивает их решение? 

По социальной политике в Украине было 2 правовых документа: 
Основные направления социальной политики Украины на 1997-2000 гг. [6]; 
Основные направления социальной политики на период до 2004 г. [7]. 
В первом документе, достаточно качественно разработанном, не были затронуты проблемы государственной региональной 

политики. 
А во втором, с подачи ИЭП НАН Украины вошел раздел «Региональная социальная политика», который обозначил приоритетные 

направления социальной политики, которые должны реализовываться и государством, и регионами. 
После 2004 г. и до настоящего времени нет нормативного документа по социальной политике в Украине. 
Отдельные стратегические направления социальной политики обозначены специальными концепциями, стратегиями и 

программами. Это по демографии и по бедности. Но регионального разреза в них нет, несмотря на то, что в проекте, подготовленном в 
Институте демографии и социальных исследований НАН Украины и представленном в Президиум НАНУ он был. А в Кабинете Министров 
Украины при доработке проекта Концепции он исчез. Нет регионального разреза оценки трудового потенциала и нет в планах 
Минсоцполитики представлять его. 

В 2011 году в отделе экономических проблем социальной политики был подготовлен проект Указа Президента по социальной 
политике [8]. Съезд профсоюзов Украины его поддержал. Но он оказался невостребованным. 

Выводы и предложения. Исходя из этого для формирования стратегических приоритетов повышения качества государственного 
управления региональным социальным развитием и учета необходимости сочетания содержания региональной и социальной политики 
необходимо: 

внести изменения и дополнения в проект Государственной стратеги регионального развития на период до 2020 г., которые бы 
нацеливали на формирование и реализацию цели «Развитие человеческого потенциала областей Украины, предупреждение и минимизацию 
социальных рисков; 

внести дополнения и изменения в Конституцию Украины, в Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины», 
Стратегию национальной безопасности, которые определяют та обеспечивают региональную безопасность; 

внедрить социологический мониторинг человеческого и социального развития в региональном разрезе и обеспечить его 
одновременное использование со статистической оценкой регионального человеческого развития; 

повысить роль и ответственность государства и регионов в обеспечении человеческого и социального развития, внести 
соответствующие изменения и дополнения в правовые положения о деятельности Кабинета Министров Украины, министерств и ведомств; 

обеспечить эффективное использование договорных основ региональной политики относительно решения проблем человеческого 
и социального развития при формировании Соглашений регионального развития; 

усилить ответственность за формирование и реализацию региональной социальной политики представителей местных органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, сельских, городских голов перед территориальными общинами, которые их выбрали; 

создать эффективные механизмы обеспечения активного участия территориальных общин и органов местного самоуправления в 
формировании и реализации государственной региональной и социальной политики. 

Таким образом, конкретизация обязательств станет залогом социально ответственных действий и поведения всех субъектов 
государственной региональной политики и обеспечит реализацию социальных целей.  
 
РЕЗЮМЕ 
Обґрунтовано актуальність проблеми низької якості соціального управління через відсутність взаємовбудованості регіональної та 
соціальної політики. Розкрито причини низької ефективності державної регіональної та соціальної політики. Надано пропозиції, спрямовані 
на збалансованість регіональної та соціальної політики і підвищення якості управління регіональним соціальним розвитком. 
Ключові слова: регіональна та соціальна політика, управління регіональним розвитком, державна стратегія регіонального розвитку, 
соціальний розвиток, соціальний моніторинг, соціальна відповідальність. 
РЕЗЮМЕ 
Обоснована актуальность проблемы низкого качества социального управления из-за отсутствия взаимовстроенности региональной и 
социальной политики. Вскрыты причины низкой эффективности государственной региональной и социальной политики. Даны 
предложения, направленные на сбалансированность региональной и социальной политики и повышение качества управления 
региональным социальным развитием. 
Ключевые слова: региональная и социальная политика, управление региональным развитием, государственная стратегия регионального 
развития, социальное развитие, социальный мониторинг, социальная ответственность. 
SUMMARY 
The urgency of the problem of social administration low quality because of intercommunication lack between social and regional policy are 
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substantiated. The main reasons of low efficiency of the state regional and social policy are discovered. There are proposals to make regional and 
social policy balanced and to raise quality of regional social development administration.  
Keywords: regional and social policy, regional development administration, state strategy of regional development, social development, social 
monitoring, social responsibility.  
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО», ЕЕ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Онищук А.А., аспирант ДонНУ 
  

 
Постановка проблемы. От момента первого появления в научном обороте понятия «домохозяйство» и до нашего времени прошло 

более двух тысяч лет. На протяжении всего этого времени, по мере накоплении научного знания и изменения мира, исследователи по-
разному трактовали сущность и содержание рассматриваемой категории. С развитием экономических отношений многие устоявшиеся 
экономические категории и теории подверглись изменениям, в том числе и категория «домохозяйство». По этой причине современная 
экономическая действительность требует изучения процесса трансформации категории «домохозяйство» и уточнения ее содержания. 

Анализ последних исследований и публикаций. В связи с тем, что домохозяйства взаимодействуют со многими сферами жизни 
общества, они изучается различными общественными науками, в том числе экономической наукой. В частности, результаты исследований 
домохозяйства как экономической категорией представлены в работах следующих ученых: Г.Беккера, Р.Барра, С.Реверчука, И.Баскаковой, 
Т.Красильниковой, Э.Лаврова, Ю.Юркова, И.Бондаря, С.Тютюнниковой, А.Хижняка и др. Роль и место домохозяйств в современной 
экономической науке исследовались такими учеными как: А.Суриновой, С.Журавским, С.Подолинским, В.Наврицким, Л.Бальцеровичем, 
Л.Нестеровой, Дж.Саксом, А.Колотом, В.Мандыбурой, В.Новиковой и др.  

Целью исследования является изучение эволюции категории «домохозяйство», определение ее содержания и места в современной 
экономической науке. 

Результаты исследований. Впервые в научный оборот категорию «домохозяйство» ввел древнегреческий философ Ксенофонт (не 
позже 444 до н. э. — не ранее 356 до н. э.) в своей работе «Ойкономика». В указанном трактате Ксенофонт описывает образцовое домашнее 
хозяйство в виде правил для рабовладельца по эффективному ведению натурального хозяйства [1]. В трактате Ксенофонта одновременно 
использовались категории «домохозяйство» и «домашнее хозяйство», поэтому следует определить, тождественны ли они между собой или 
нет. Это позволит в дальнейшем избежать параллельного их использования или двусмыслиц. 

Для этого за основу возьмем работу Ксенофонта, в оригинале которая называется «Oikonomikos» (от греческого «oikos», что в 
переводе означает – дом, хозяйство, и «nomos» – закон). В буквальном смысле «Ойкономия» – «законы домохозяйства». Учитывая, что 
«oikos» был основной ячейкой общества в большинстве греческих городов, и включал в себя главу двора, его родственников и рабов, 
живущих «под одной крышей», в которой осуществлялось экономическое производство и потребление [2], то можно предположить, что 
под домохозяйством понималось нечто большее, чем просто ведение натурального хозяйства. 

В наше время под категорией «домашнее хозяйство» (иногда «домашняя экономика») предлагается понимать совокупность 
действий по жизнеобеспечению людей проживающих в доме, приготовлению пищи, уходу за домом, планированию и ведению бюджета, 
представлению интересов семьи в различных организациях, обучению детей, обработке земли, содержанию домашних животных и т.д. [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что категория «домохозяйство» более шире, чем «домашнее хозяйство», и наряду с 
хозяйственной деятельностью внутри дома включает в себя взаимодействие с другими субъектами рыночного хозяйства, следовательно, 
указанные понятия не являются тождественными [4]. 

Следующее после Ксенофонта упоминание категории «домохозяйство», впервые в контексте экономического исследования, 
встречается в работе «Политика» (335 – 322 до н.э.) древнегреческого философа Аристотеля, в которой домохозяйство он рассматривал как 
универсальный способ организации управленческой, экономической и социальной системы. 

Как и Ксенофонт, он рассуждал о «целом доме» как единстве жилья и хозяйственной деятельности, характеризующемся двумя 
основными признаками: самообеспечением и слабой зависимостью от рынка, а также центральным управлением хозяйством со стороны 
главы двора. К такому роду хозяйству Аристотель применял понятие «автаркия» - самодостаточность. 

Однако со временем между обособленными домохозяйствами стали зарождаться рыночные отношения в виде обмена, наемного 
труда и денежного обращения. Данный процесс Аристотель критиковал, объясняя это опасностью увеличения желания людей больше 
зарабатывать и накапливать деньги, что ведет к нарушению центрального принципа жизнедеятельности – умеренности и меры, так как 
денежное богатство, по Аристотелю, не имеет естественных пределов. В итоге, в учении о домохозяйстве и управлении им у Аристотеля 
выстраивается иерархия, которая вписывает дом в порядок полиса (общность людей, вырастающая из их естественных отношений [5]), а 
затем и в устройство космоса [6]. 

Таким образом, домохозяйство в античном представлении - это система отношений, построенная на основе властного подчинения с 
патриархальным уклоном; целью его деятельности является обеспечение своим членам самодостаточного жизненного уровня. 

Продолжил исследования домохозяйств известный итальянский философ средневековья Никколо Макиавелли. В своей работе 
«Государь» он рекомендует домохозяйствам, а именно главе семьи, — в первую очередь, ориентировать свой спрос на удовлетворение 
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первоочередных потребностей, избегая всячески излишнего транжирства, тем самым поддерживая Аристотеля относительно умеренности и 
меры человека [7]. 

С развитием классической политической экономики экономические знания стали приобретать системный характер, а сама 
экономика приобрела признание в качестве науки. Экономическая наука стала видеть и раскрывать закономерности экономического 
развития. Как один из родоначальников классической политической экономии А.Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» предложил свой подход на роль домохозяйства и государства в экономике, в рамках которого рассматриваются и 
описываются источники, которые, по мнению ученого, являются основополагающими при формировании богатства как всего народа, так и 
домохозяйства. Смит считал, что идеальное домохозяйство — это расширенная семья патриархального типа с привлечением сторонней 
рабочей силы. Основу благополучия домохозяйства обеспечивает труд, который подразделяется на умственный и физический, обыденный 
и искусный. Однако у домохозяйства существуют также и дополнительные источники благосостояния. К ним относятся капитал и некий 
ресурс (земля или другие средства производства) [8]. 

Последующие исследования проблематики, связанной с домохозяйствами, продолжил К.Маркс в своей работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства». Маркс анализирует отношение между трудом и капиталом. Согласно материалистическому 
пониманию, определяющим моментом в истории является, в конечном счете, производство и воспроизводство непосредственной жизни. С 
одной стороны, это производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого инструментов; с другой 
стороны, — производство самого человека, стремление к восстановлению и воспроизводству рабочей силы, то есть черты, определяющие 
специфику домохозяйства [9]. На основании этих доводов под «домохозяйством» будем понимать сложную, многоуровневую и 
многогранную систему социально-экономических отношений, связанных с воспроизводством самого человека. 

Значительный вклад в экономическую теорию в целом, и исследование домохозяйств в частности, внес Джон Мейнард Кейнс, 
основополагающей работой которого стала «Общая теория занятости, процента и денег». Появление экономической теории Кейнса 
называют «кейнсианской революцией», на смену классической экономической теории, характеризующейся саморегулированием, пришла 
новая кейнсианская экономическая модель, основной идеей которой было эффективное государственное регулирование экономических 
процессов. Дж. Кейнс впервые ввел понятие «потребительская функция» и положил начало изучению потребления и сбережений 
домохозяйств. В работе Дж. М. Кейнса домохозяйство обрело полноценный статус экономического субъекта наряду с фирмами и 
государством [10]. 

Сегодня наиболее распространенной является теория «новой экономики домохозяйства», получившая свое развитие с середины 60-
х годов ХХ века, в которой отражено новое качество производительных сил, их реализация в условиях экономики. Среди ученых-
разработчиков данной теории ведущее место занимает лауреат Нобелевской премии Г.Беккер, автор всемирно известной работы 
«Человеческий капитал». Согласно данной теории домохозяйства используют находящиеся у них ресурсы максимально оптимально, уделяя 
особое внимание распределению рыночной и нерыночной деятельности их членов [11]. 

Подводя итог эволюции категории «домохозяйство» можно сделать вывод, что данная область знаний на протяжении всего 
времени своего существования привлекала к себе внимание со стороны ученых. Такой интерес вызван положением и значимостью 
домохозяйств в экономической системе государства. 

Также следует обратить внимание на тот факт, что достаточно часто понятие «домохозяйство» отождествляют с понятием «семья». 
Его рассматривают как экономическое, социально-демографическое и статистическое обозначения семьи, однако эти понятия 
нетождественны между собой. Для того, чтобы подтвердить отсутствие тождественности, рассмотрим ряд определений категории «семья» 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Определения категории «семья» 

Источник Содержание 
Толковый словарь  
С. Ожегова [12] 

Семья – это группа живущих вместе близких родственников 

Большой энциклопедический 
словарь [13] 

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью 

Юридический словарь [14] Семья – круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей в 
семью  

 
Содержание табл. 1 позволяет установить основные отличия семьи от домохозяйства: домохозяйство может состоять как из одного 

индивида, так и из нескольких семей, члены домохозяйства могут не состоять в родственных отношениях, у каждого домохозяйства 
обособленный бюджет, домохозяйством могут называться организации. 

Ниже представлена сравнительная таблица структуры функций семьи и домохозяйства, которые подчеркивают различия между 
ними (табл. 2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что категории «семья» и «домохозяйство» нетождественны, более того, семья входит в 
состав домохозяйства и чаще всего является его ядром. 

В современной экономической теории отсутствует единое определение понятия «домохозяйство». Для того чтобы дать наиболее 
общее, максимально полное определение, с учетом последних результатов исследований в области домохозяйств, необходимо 
проанализировать существующие определения (табл. 3). 

Таблица 2 
Структура функций семьи и домохозяйства [15] 

Объект рассмотрения 
Функции 

Семья Домохозяйство 
Основные определяющие признаки (в 
порядке важности) 

- брачно-родственные связи; 
- место проживания; 
- общий бюджет; 
- ведения совместного хозяйства 

- место проживания; 
- ведение совместного хозяйства; 
- общий бюджет; 
- брачно-родственные связи 

Основная целевая функция Воспроизводство человека Воспроизводство человеческого 
потенциала  

Специфические функции  - репродуктивная; 
- экзистенциальная; 
- функция социализации 

- снабженческая; 
- производственная; 
- сберегательная; 
- потребительская 

Неспецифические функции - хозяйственно-бытовая; 
- производственная; 
- потребительская; 
- рекреационная и др. функции 

- репродуктивная; 
- социализации; 
- рекреации и др. функции 
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Как видно из табл. 3, все представленные определения категории «домохозяйство» разнообразны по содержанию, но имеют общие 

черты. На основе категориального анализа категорию «домохозяйство» будем определять как сложную социально-экономическая систему, 
состоящую из одного и более человек, связанных или несвязанных родственными или брачными отношениями, проживающих в одном или 
нескольких жилых помещениях, или его части, частично или полностью объединяющих доходы, занимающееся ведением общего хозяйства 
и характеризующиеся системой социально-экономических отношений с целью воспроизводства человеческих ресурсов. 

Сущность домохозяйства как экономического субъекта можно раскрыть через совокупность функций. Как правило, выделяют 
следующие основные функции домохозяйств: 

потребительская (конечное потребление товаров и услуг);  
сберегательно-инвестиционная (формирование сбережений и накоплений);  
производственная (производство товаров и услуг для домашнего потребления);  
хозяйственно-бытовая (бытовое самообслуживание членов семьи, техническое обслуживание потребительских товаров);  
воспроизводственная (воспроизводство рабочей силы и человеческих ресурсов) [26]. 
Основополагающей функцией домохозяйств, которой подчинены все остальные функции, является воспроизводственная, которую 

можно отразить в виде следующих групп:  
1. Функции, связанные с воспроизводством непосредственно жизни:  
репродуктивная (демографическая) функция. 
2. Функции, связанные с воспроизводством средств к жизни (экономические функции):  
внутренние функции домохозяйства, опосредующие воспроизводственные процессы внутри хозяйственной единицы; 
внешние функции домохозяйства, определяющие его положение в системе общественного воспроизводства на ряду с государством 

и фирмой. 
Таблица 3 

Авторские определения категории «домохозяйство» 
Автор Содержание категории 

В.М. Жеребин 
А.Н. Романов 

[16] 

Домохозяйство – это хозяйство, которое ведется одним или несколькими индивидами, 
проживающими совместно и имеющими общий бюджет. 

В. Радаев  
[17] 

Домохозяйство – это сфера занятости, в которой члены семьи или межсемейного клана обеспечивают 
своим трудом личные потребности этой семьи (клана) в форме натуральных продуктов и услуг. 

Б.А. Райзберг 
Л.Ш. Лозовский 

Е.Б.Стародубцева [18] 

Домохозяйство – это один из трех основных субъектов экономической деятельности (государство, 
предприятия, домашние хозяйства). Оно охватывает экономические объекты и процессы, 
происходящие там, где постоянно проживает человек, семья. 

Л.И. Лопатников [19] 
Домохозяйство – это экономическая единица, которая снабжает экономику ресурсами и использует 
полученные за них деньги для приобретения конечных продуктов. 

И.Е. Калабихина [20] 
Домохозяйство – это основная единица социального и биологического воспроизводства, связанная с 
социально-экономической макроструктурой. 

А.Олейник  
[21] 

Домохозяйство – это группа людей, объединенных общей задачей воспроизводства человеческого 
капитала, местом проживания, бюджетом и семейно-родственными связями. 

Д.И. Валентей 
А.Я. Кваша [22] 

Домохозяйство – это лицо или группа лиц, проживающих совместно и совместно ведущих хозяйство. 

Рекомендация комиссии 
ООН [23] 

Понятие «домохозяйство» основано на бытовом укладе, в рамках которого отдельные лица или 
группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни. 

Концепция по подготовке 
и проведению 

всероссийской переписи 
населения [24] 

Домохозяйство – это лица, проживающие в одном жилом помещении или его части, совместно 
обеспечивающие себя продуктами питания и другими необходимыми средствами существования, 
объединяя полностью или частично свои доходы. Домохозяйство может состоять из одного человека. 

Закон Украины «О 
Всеукраинской переписи 

населения» [25] 

Домохозяйство – это совокупность лиц, которые совместно проживают в одном жилом помещении 
либо его части, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут совместное хозяйство, 
полностью или частично объединяют и тратят деньги, эти лица могут находиться в родственных 
отношениях, либо в других отношениях, также домохозяйство может состоять из одного лица. 

3. Функции, связанные с воспроизводством человека как личности (социокультурные функции):  
образовательная функция; 
воспитательная функция; 
4. Функции, связанные с организацией и координацией процессов, происходящих в домохозяйстве. 
Домохозяйства очень разнообразны, их можно классифицировать и группировать по множеству различных признаков, и, как 

правило, классификация домохозяйств зависит от целей, направлений и задач исследований. Критериями группировки домохозяйств могут 
быть: географическое расположения, демографические характеристики, доходы, жилье; количественный состав, занятость в общественном 
производстве, трудовой потенциал, социальный статус и т.д. Ниже представлены наиболее распространенные классификационные 
признаки домохозяйств (табл. 4) [27]. 

Таблица 4 
Традиционная классификация домохозяйств 

Классифицирующий признак Типы домохозяйств 

Форма собственности 

собственные домохозяйства – объединения совладельцев многоквартирных домов;  
домохозяйства в многоквартирном государственном доме, которые функционируют на основе 
аренды жилья у государства; 
общежития 

Число лиц, входящих в состав 
домохозяйства 

унарное домохозяйство - состоит из одного человека;  
нукленарное домохозяйство – состоит как минимум из двух взрослых человек, получающих доход с 
целью общего потребления;  
расширенное домохозяйство – в его состав входит множество несовершеннолетних и взрослых 
людей, объединенных супружеским союзом и родственными связями, живущих совместно и 
получающих доход с целью общего потребления 

Демографический признак 

домохозяйства больших городов; 
домохозяйства малых городов;  
поселковые домохозяйства; 
сельские домохозяйства. 
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Сложность структуры 

домохозяйства, состоящие из одного человека;  
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары;  
домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар;  
домохозяйства, состоящие из лиц, не связанных родством 

Институциональный признак 

Институциональные и неинституциональные;  
получатели доходов от собственности с трансфертов; 
наемные работники; 
самостоятельно занятые работники 

Стадия жизненного цикла 
молодые домохозяйства;  
«средневозрастные» домохозяйства;  
домохозяйства поздних стадий жизненного цикла 

Степень эксклюзии 
домохозяйства с высокой степенью эксклюзии;  
домохозяйства со средней степенью эксклюзии;  
домохозяйства с низкой степенью эксклюзии 

 
На основе приведенной классификации типов домохозяйств можно сделать вывод о том, что в каждом отдельном случае 

исследований типология может быть дополнена или модифицирована с учетом их конкретных целей и задач. 
Выводы и перспективы исследований. В результате изучения эволюции категории «домохозяйство» было установлено различие 

между понятиями «домашнее хозяйство» и «домохозяйство», которое состоит в том, что первое входит в состав второго, а само 
домохозяйство является сложной, многоуровневой и многогранной системой социально-экономических отношений, связанных с 
воспроизводством человеческих ресурсов. 

На основе изучения эволюции и анализа экономической сущности, функций, типов и особенностей домохозяйств, а также с учетом 
множества существующих определений категории «домохозяйство» предложено авторское ее определение. Анализ подходов к 
классификации и группировке домохозяйств показал, что домохозяйства очень многогранны и разнообразны, поэтому группировать 
домохозяйства лучше с учетом конкретных задач и целей проводимого исследования. Дальнейшие исследования домохозяйств должны 
быть направлены на изучение функций домохозяйств, особенностей их поведения в условиях нестабильной экономики. Особое внимание 
необходимо уделить оценке уровня развития домохозяйств в разрезе образования, здравоохранения и экономического благополучия. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено аналіз еволюції категорії «домогосподарство», уточнено та обґрунтовано відмінність між поняттями 
«домогосподарство» та «домашнє господарство», розглянуто основні відмінні риси категорій сім'я і домогосподарство, показано функції та 
класифікаційні ознаки домогосподарств, на підставі проведеного дослідження запропоновано авторське визначення категорії 
«домогосподарство». 
Ключові слова: домогосподарство, домашнє господарство, сім'я, функції домогосподарств. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведен анализ эволюции категории «домохозяйство», уточнено и обосновано различие между понятиями «домохозяйство» и 
«домашнее хозяйство», рассмотрены основные отличительные черты категорий семья и домохозяйство, показаны функции и 
классификационные признаки домохозяйств, на основе проведенного исследования предложено авторское определение категории 
«домохозяйство». 
Ключевые слова: домохозяйство, домашнее хозяйство, семья, функции домохозяйств. 
SUMMARY 
In article is executed analysed evolutions of category «household», clarified and justified the difference between the concepts of «household» and 
«housekeeping», considered are the main distinctive features of the categories of family and household, are shown functions and classification signs 
of households, on the basis of the research proposes a new interpretation of the category «household». 
Key words: household, housekeeping, family, functions of households. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПОТРЕБИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ  
 

Панькова О.В., доцент, докторант Інституту соціології НАН України 
  

 
Постановка проблеми. Стратегічні соціальні орієнтири розвитку держави та необхідність реалізації міжнародних зобов’язань 

України потребують усвідомлення дій щодо їх сполучення та обґрунтування управлінських рішень з їх запровадження. Нашій країні 
необхідно закласти новітні концептуальні підходи, які використовуються прогресивними системами соціального управління в розвинених 
країнах, що виступає одночасно і актуальною проблемою і потребою сучасного розвитку українського суспільства. Перш за все, це 
Концепція соціального капіталу, яка перебуває в процесі становлення. Вона розробляється з ініціативи уряду Данії починаючи з 1996 р. в 
рамках соціально-економічних досліджень Світового банку. Її автори виходили з очевидного факту, що соціальні зв’язки, норми і цінності 
впливають, спрямовують і визначають розвиток економіки.  

Сприяння формуванню та накопиченню соціального капіталу повинно бути в полі основних пріоритетів державної політики в усіх 
її сферах (політичній, соціальній, економічній, екологічній, науково-технічній, трудовій, підприємницькій тощо). Цей процес має 
відбуватися на усіх рівнях управління  і бути безперервним. В залежності від особливостей та характеристик суб’єктів та об’єктів 
виникнення, накопичення та реалізації соціальний капітал буде модифікуватися  в залежності від потреб та  переваг його застосування. 
Різні сфери державної політики  формують принципи становлення та розвитку соціального капіталу в залежності від прагнень до 
досягнення її цілей. А соціальна політика в системі державної політики відповідно має особливу впливову роль на формування, 
накопичення та розвиток соціального капіталу, бо вона спрямована одночасно на систему суспільних відносин, джерела та умови його 
виникнення, на потреби розвитку людського потенціалу з поступовим перетворенням його в людський та інтелектуальний капітал. 

Теоретико-методологічні засади соціального капіталу є предметом наукових досліджень представників різних наукових сфер. 
Сутність соціального капіталу досліджують філософи, соціологи, економісти, політологи, фахівці з державного управління, психологи 
тощо. В основі методологічних підходів лежать нові орієнтири соціально-економічного розвитку, переоцінка цінностей, якості і 
спрямованості соціальних відносин, формування потреб у реалізації високих стандартів життєдіяльності та життєзабезпеченні людини, 
регіону, держави. Якісні зміни в системі соціальних відносин на засадах культури, етики відносин, високих моральних принципів - 
взаємодопомоги, довіри, поваги, самовираження, згуртованості, відповідальності заради досягнення спільних значущих цілей формують 
міцний соціальних капітал, що стає основою сталого розвитку.   

Теоретичне підґрунтя дослідження соціального капіталу становлять роботи  П. Бурдьє, Дж. Коулмена, Р.Патнема, Ф.Фукуями та ін. 
[1-4] 

Серед вітчизняних фахівців, які зробили значний внесок у розвиток теорії соціального капіталу виділяються роботи  М. 
Горожанкіної, О. Грішнової, М. Лесечко, О. Сидорчук, А. Чемерис, А. Бови, Є.Драгомірової та інших . [5-9].  Так, О.Грішнова . [6] у своїх 
роботах  розкриває його сутність, значення та роль в розвитку соціально орієнтованої економіки,  взаємозв’язок з іншими формами капіталу 
(передусім людським та інтелектуальним). М. Горожанкіна [5] розкриває політекономічний аспект соціального капіталу. Феномен 
соціального капіталу та його витоки (в контексті поглиблення теорії, соціальної експертизи, становлення громадянського суспільства) з 
позиції соціології досліджували Н.Черниш, О. Стегній, Ю. Привалов, Ю. Саєнко О. Рогожин; В.Степаненко. [10-13] Інші вітчизняні вчені --
М. Лесечко та А. Чемерис . [7] розв’язували проблеми розвитку і оцінки соціального капіталу в контексті підвищення ефективності 
державного управління; О.Сидорчук . [8] акцентувала  увагу на проблемах оцінки та вимірювання соціального капіталу. Н. Тихонова . [12] 
узагальнювала соціокультурні, економічні та теоретичні, стратифікаційні  аспекти соціального капіталу та інші.  

Ми будемо наслідувати і розвивати здобутки вітчизняних дослідників соціального капіталу у контексті людського розвитку. Адже 
перспективи людського розвитку безпосередньо пов’язані з функціонуванням стійких мереж  соціальної взаємодії, підґрунтям яких є 
довіра, взаємна відповідальність, визнання. Тому особливої актуальності набувають проблеми визначення сутності, ролі, індикаторів 
вимірювання, форм реалізації та наслідків впливу соціального капіталу на систему соціальних відносин суспільства.   

Метою статті є розкриття сутності, напрямів забезпечення, місця і ролі соціального капіталу в системі соціальної політики для 
досягнення цілей людського розвитку України, для модернізації соціальних відносин.  

Результати дослідження. Сутнісною ознакою соціального капіталу є його нематеріальна природа в системі соціальної взаємодії - 
він «розташовується», накопичується, в структурі зв'язків між акторами, характеризує певну упорядкованість відносин між ними на 
взаємоприйнятних засадах, що дозволяє збалансувати інтереси і отримати взаємовигідний ефект (збільшити економічні, соціальні, 
організаційні ресурси, поширити  шанси на розвиток тощо) 

Соціальний капітал за своєю важливістю для розвитку суспільних відносин та досягнення соціальних цілей в структурі соціальної 
політики повинен займати пріоритетне місце серед напрямів соціальної політики та наскрізь пронизувати її зміст і структуру. Мета 
соціальної політики передбачає формування, накопичення та розвиток соціального капіталу як важеля удосконалення соціальних відносин, 
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як сприятливої умови розвитку людського та трудового потенціалу, створення можливостей забезпечення реалізації прав і свобод людини, 
задіяння  принципів демократії для прийняття управлінських рішень тощо. 

Принципи реалізації соціальної політики за змістом визначають всебічне використання ресурсів соціального капіталу як змісту 
принципу, як умови його здійснення, як результату, як обмеження, як основи формування, як  фундаменту конструкції, як прагнення до дій 
тощо.  

Серед головних принципів соціальної політики, які визначають використання соціальних ресурсів для досягнення її цілі 
відносяться: 

утвердження соціальної відповідальності;  
попередження конфліктності та мінімізація соціальної напруженості; 
розвиток соціального діалогу та партнерства; 
ініціація участі громадян в управлінні, громадська активність; 
формування та зміцнення  соціальної солідарності та згуртованості; 
розвиток культури, поваги до гідності кожної особи; 
додержання пріоритетності захисту національних інтересів; 
збалансованість державних, регіональних, місцевих інтересів; 
гармонізація економічної, соціальної, екологічної політики; 
забезпечення соціальної справедливості й творчої самореалізації тощо. 
Реалізація перелічених принципів соціальної політики неможлива без застосування важелів соціального капіталу, які обумовлюють 

та впливають на мотивацію й мобільність, додержання цінностей та соціальних норм, реалізацію взаємодії, довіри, досягнення соціальної 
справедливості та застосування соціальної відповідальності. 

Соціальна політика в Україні за відсутності в теперішній час нових концептуальних та правових документів має можливість 
визначитися та реалізуватися за новітніми міжнародними концептуальними засадами, визнаними світовою спільнотою для застосування в 
розвинених країнах. Одночасно доцільно залучити на етапі формування правових засад соціальної політики механізмів реалізації 
соціальних ресурсів для визначення їх місця та можливостей використання для тих концептуальних підходів, які будуть використовуватись 
при конструюванні соціальної політики. Перш за все основні принципи концепції соціального капіталу мають бути співвіднесені та 
залучені до реалізації сукупності концепцій, на яких базується соціальна політика. Це – соціальної безпеки, соціальної держави, людського 
розвитку, людського та інтелектуального капіталу, інноваційного та сталого розвитку. Соціальна безпека може досягатися за умов 
використання інструментів та механізмів впливу соціального капіталу, які через соціальні норми визначають межу небезпек, через довіру 
та соціальну взаємодію попереджують ризики економічних, політичних, соціальних, екологічних, демографічних втрат, розвитком 
соціального діалогу та партнерства переводять конфліктні ситуації до конструктивних дій тощо. 

Концептуальні засади соціальної держави визначають напрями застування, використання та розвитку соціального капіталу, а він в 
свою чергу обумовлює її становлення. Найбільш тісно та впливово цей взаємозв’язок виявляється через визначення та застосування 
соціальної відповідальності всіх суб’єктів суспільних відносин (від громадянина до держави) щодо формування таких соціально-
психологічних характеристик людини, які складають базу соціального капіталу – цінності, соціальні норми, мотивація, мобільність, 
культура, а також реалізації соціальних відносин з високим рівнем довіри, соціальної взаємодії, соціальної справедливості та 
відповідальності без обмежень вибору. 

Людський капітал включає соціальних капітал як структурну складову і не може формуватися, ефективно використовуватися, не 
розвиватися без відповідних процесів структурної складової соціального капіталу. 

Людський, інтелектуальний і соціальний капітали обумовлюють зростання трудового потенціалу з високими якісними 
характеристиками, які є джерелом безперервного потоку інновацій та підставою інноваційного розвитку в усіх сферах. 

Зв’язок сталого розвитку з соціальною політикою обумовлений саме застосуванням механізмів соціального капіталу, які вимагають 
залучення соціальної відповідальності нинішнього покоління перед прийдешніми поколіннями за ресурсне забезпечення життєдіяльності 
людського потенціалу, а також забезпечують взаємоузгоджену та збалансовану економічну, екологічну, соціальну політику. 

Таким чином, при формуванні концептуальних, стратегічних, програмних засад соціальної політики необхідно враховувати нові 
вимоги, що визнані світовим співтовариством для перспектив подальшого розвитку людства, а їх формування та реалізацію спрямувати на 
користь невитратним соціальним ресурсам, які сприяють становленню та накопиченню соціального капіталу. 

За період існування незалежності України було прийнято та реалізовано два правових документа з соціальної політики. Це – 
Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 рр.[14] та Основні напрями  соціальної політики на період до 2004 р. [15]. В теперішній 
час гострою є потреба в формуванні та прийнятті нового документу в Україні, який би регламентував нові вимоги, пріоритети, напрями та 
механізми реалізації соціальної політики. Якщо в попередніх правових регламентаціях з соціальної політики не зосереджувалась увага на 
визначенні, формуванні та використання соціального капіталу, то в інтересах інтеграції в кращі світові соціальні системи та реалізації 
національних інтересів потребують перегляду ці позиції. Пропонується до структури плануємого для прийняття нового правового 
документу з соціальної політики включити окремим розділом «Розвиток соціального капіталу». 

В структурі цього розділу доцільно виокремити такі підрозділи: 
становлення демократичних цінностей та соціальних норм; 
зміцнення та розвиток соціальних взаємодій, співробітництва, взаємної довіри; 
соціальний діалог та соціальне партнерство; 
демократизація суспільних відносин і розвиток громадянського суспільства. 
Така структура окремого розділу з розвитку соціального капіталу в основних напрямах соціальної політики може бути 

модифікована, поширена, поглиблена або укрупнена, але за змістом запропоновані підрозділи доцільно    зберегти та наповнити більш 
детальними заходами, які конкретизують інструменти та механізми реалізації. 

Теоретичні узагальнення, визначення, аналіз соціально-економічної динаміки, оцінки організаційно-управлінської діяльності та її 
ефективності, а також результати соціологічних досліджень Інституту соціології НАН України дозволили сформувати та представити 
структуру та зміст основних напрямів та заходів з розвитку соціального капіталу. 

Пропозиції. В структурі правового документу з соціальної політики зміст, структура та наповнення розділу «Розвиток соціального 
капіталу» з повинні бути такими: 

Становлення демократичних цінностей та соціальних норм передбачає: 
визначення національної ідеї на основі потреб та інтересів суспільства, ціннісних орієнтацій населення та ментальних рис, життєвих 

настанов та архетипів суспільства; 
культивування національної ідентифікації, збереження духовної національної ідентичності держави; 
формування у громадян демократичного світогляду (неухильне дотримання соціальних норм, законів, патріотизм, позитивне 

ставлення до громадянської активності,  дотримання громадянських прав і свобод); 
поширення консолідаційних та інтеграційних тенденцій у масовій поведінці та громадській думці шляхом створення умов для 

культурного розвитку, поширення культури міжнаціональної, міжконфесійної, міжгрупової та міжособистісної толерантності, формування 
єдиного соціокультурного простору в державі; 

культивування морально-етичної свідомості молоді, підвищення рівня освіченості. 
Зміцнення та розвиток соціальних взаємодій, співробітництва, взаємної довіри передбачає: 
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розвиток демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод громадян; 
забезпечення постійного діалогу та взаємної довіри влади і громади, суспільне обговорення проблем через проведення 

референдумів, громадських слухань, опитування громадської думки, 
забезпечення розвитку соціальних інститутів та відповідного зростання соціальних інвестицій, спрямованих на розвиток людини та 

суспільства; 
визначення національних потреб та інтересів та інформування населення щодо вектору розвитку держави, сприяння 

міжособистісної взаємодії та консолідації суспільства; 
стимулювання активності громадян у забезпеченні добробуту території, регіону, держави через створення відповідних правових, 

фінансових та організаційних умов; 
закріплення солідарної участі суб’єктів соціальної політики у формуванні та досягненні соціального розвитку держави; 
надання соціальних послуг за принципами справедливості, законності, доступності та відкритості; 
забезпечення модернізації в соціальній сфері та удосконалення соціальних відносин через об’єднання зусиль і ресурсів держави, 

бізнесу та суспільства; 
створення умов для плідної співпраці та взаємодії, координації діяльності і довіри суб’єктів господарювання, соціальних груп 

населення у межах дотримання чинних та прийняття нових правових і договірних  документів; 
зниження рівня соціального відчуження й виключення населення і працюючих від суспільства, власності, результатів праці тощо;  
створення солідарних умов для подолання бідності серед економічно активного населення, підвищення вартості робочої сили; 
створення умов для розвитку середнього класу в Україні, використання для цього демократичних механізмів суспільного розвитку; 
формування договірних важелів та механізмів подолання взаємної недовіри між людьми, суб’єктами господарювання, становлення 

цивілізованих соціально-трудових відносин; 
підвищення рівня довіри до влади, формування умов для подолання незадоволення характером відносин у системі «влада–людина»; 

«держава-суспільство»; 
залучення інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної політики; 
забезпечити взаємодії та посередництва інститутів громадянського суспільства (бізнес-асоціацій, ЗМІ, громадських благодійних 

організацій, наукових установ тощо) між собою; 
сприяння активізації соціальної відповідальності бізнесу; 
забезпечення солідарної участі ресурсів держави і власників підприємств у забезпеченні конституційних прав громадян щодо 

достатнього життєвого рівня; 
здійснення послідовності та збалансованості реформ в економіці та соціальній сфері; 
підвищення ефективності державно-приватного партнерства влади, бізнесу та місцевих громад, поширення ведення діалогу між 

державою та суспільством з метою прискорення мобілізації внутрішніх ресурсів для реалізації соціальних ініціатив; 
забезпечення державою пільгового режиму оподаткування для компаній, що дотримуються вимог соціально відповідального 

бізнесу та позицій ділової етики (благодійність,  ефективне використання енергії, вторинна переробка відходів виробництва тощо); 
запровадження ефективних мотиваційних механізмів щодо підвищення соціальної, трудової, підприємницької та інноваційної 

активності населення, спрямованої на розв’язання соціальних проблем; 
забезпечення участі громадських організацій у моніторингу за додержанням стандартів надання соціальних послуг та додержання 

соціальних гарантій і нормативів. 
Соціальний діалог та соціальне партнерство реалізовуватимуться шляхом: 
розробки Концепції розвитку та активізації соціального діалогу на всіх рівнях управління із залученням фахівців, представників 

сторін соціального партнерства, науковців; 
створення позитивної мотивації усіх соціальних партнерів щодо розвитку соціального діалогу, формування необхідних передумов 

та поширення використання сторонами соціального діалогу колективних переговорів,  консультацій, обміну інформацією, прийняття 
спільних рішень, застосування узгоджувальних процедур та ін.;  

проведення консультацій з громадськістю з метою залучення громадян до формування та реалізації державної політики щодо 
сталого розвитку держави;  

гармонізація стосунків між державою і особою через утвердження структур громадянського суспільства; 
підвищення ролі держави як гаранта соціального діалогу та створення сприятливих умов для його розвитку і досягнення балансу 

інтересів держави, роботодавців та найманих працівників; 
завершення формування структур соціального діалогу на галузевому та регіональному рівнях, визначення їхньої сфери охоплення 

представницьких організацій працівників і роботодавців;  
розвитку взаємодії сторін соціального діалогу з органами державної влади та місцевого самоврядування, засобами масової 

інформації, неурядовими й громадськими організаціями, місцевими громадами, іншими соціальними інституціями усіх рівнів; 
підвищення ролі тристоронніх органів соціального діалогу національного рівня, зокрема, Національної тристоронньої соціально-

економічної ради (НТСЕР), її регіональних (територіальних) структур та Національної служби посередництва і примирення (НСПП); 
проведення активної примирної політики, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння 

врегулюванню спірних питань шляхом посередництва і переговорів, прийняття компромісних рішень, організація примирних та  
арбітражних процедур, підвищення ролі примирних органів;  

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації незалежних посередників, трудових арбітрів. 
Демократизація суспільних відносин і розвиток громадянського суспільства передбачає:  
утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави;  
посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян, запровадження 

громадського контролю за діяльністю влади;  
забезпечення незалежної діяльності об’єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;  
створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян у представницьких органах влади;  
проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави;  
підвищення ролі та розширення компетенції інституцій громадянського суспільства, передача громадським організаціям та органам 

місцевого самоврядування частини функцій органів державної влади;  
розвиток громадянського суспільства через активізацію самоорганізаційних процесів, діалогових відповідальних відносин між 

владою та суспільством; 
активізацію громадських ініціатив та співпраці держави і громадських об’єднань з питань соціального захисту й самозахисту 

населення, надання соціальних послуг, створення умов для реалізації прав і свобод людини, розкриття її соціальної активності; 
залучення потенціалу інституцій громадянського суспільства до розв’язання проблем у соціальній сфері;  
формування прозорої системи бюджетного фінансування громадських ініціатив. 
Висновок. Отже, реалізація визначених напрямів соціальної політики щодо формування і накопичення соціального капіталу як 

важливого ресурсу  людського розвитку, сприятиме економічному зростанню, зниженню соціальної поляризованості і конфліктності у 
суспільстві, зміцненню людського капіталу як ключового ресурсу суспільного розвитку. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті розкрито сутність, роль, значення соціального капіталу відповідно до потреб люського розвитку. Визначено основні напрями 
соціальної політики держави щодо формування та накопичення соціального капіталу 
Ключові слова: социальний капітал,  людський розвиток, соціальна політика держави, основні напрями 
РЕЗЮМЕ 
В статье раскрывается сущность, роль, значение социального капитала для раскрытия человеческого потенциала страны. Определены 
основные направления социальной политики государства по формированию и накоплению социального капитала 
Ключевые слова: социальный капитал,  человеческое развитие, социальная политика государства, основные направления 
SUMMARY 
The article reveals the essence of the role, importance of social capital for the disclosure of the human potential. Identified key areas of social policy 
on the formation and accumulation of social capital 
Keywords: social capital, human development, social policy, guidelines 
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В умовах ринкових перетворень в Україні виникає необхідність комплексного теоретичного підходу до пріоритетів цінностей в 

управлінні трудовими ресурсами. Радикальні зміни в соціально-економічних відносинах нашого суспільства обумовлюють ефективне 
використання всіх потенційних можливостей працівників.  

Трудові ресурси є головним фактором формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Успіх підприємств 
великою мірою залежать від творчої активності персоналу, готовності брати на себе відповідальність за прийняті рішення, максимального 
виявлення трудового потенціалу кожного працівника. Сучасні уявлення про управління трудовими ресурсами засновані на визнанні 
необхідності системного підходу до активізації умов, які забезпечують ефективність діяльності працівників і розвиток їх особистості. 

В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, але і виживання 
підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва.  

Однією з найскладніших економічних категорій і одним з найважливіших соціально-економічних явищ є використання трудових 
ресурсів і фонду оплати праці. Вони є основним джерелом доходів найманих працівників, а для роботодавців є суттєвою часткою витрат 
виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства.  

Інформаційне забезпечення управління трудовими ресурсами залежить від побудови системи обліку використання трудових 
ресурсів, який є невід’ємною складовою облікової політики підприємства.  

Проблема управління трудовими ресурсами знаходиться у центрі уваги таких відомих українських вчених як О.Амоша, С.Бандура, 
О.Грішнова, В.Данюк, А.Колот, Н.Лук’янченко. Системний підход до побудови обліку трудових ресурсів досліджено у роботах М.Білухи, 
Ф.Бутинця, В.Горєлкіна, А.Кузьмінського, В.Сопко, С.Голова, В.Завгороднього, С.Зубілевича. та інших.. Віддаючи належне науковим 
напрацюванням вітчизняних вчених, слід зазначити, що питання побудови обліку трудових ресурсів та оплати праці потребують 
подальшого наукового дослідження. Багато питань на сьогоднішній день залишаються невирішеними і дискусійними. 

Виходячи з вищезазначеного, метою дослідження є вивчення теоретичних засад системного підходу до побудови обліку трудових 
ресурсів на підприємстві та розробка програми організації бухгалтерського обліку в цілому та окремих частин, однією із яких є побудова 
обліку трудових ресурсів та оплати праці. 

                                           
© Панченко Г.С., 2012 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки рівень діяльності підприємницьких структур значною мірою залежить від 
використання сучасних управлінських технологій та побудови ефективних систем управління на підприємствах. Вирішення проблем 
оптимального формування та розподілу ресурсів підприємства здійснюється за допомогою інформаційної функції обліку. 

В умовах реформування системи бухгалтерського обліку значно розширені права підприємства у формуванні облікової політики. 
Окремі напрямки вибраної підприємствами облікової політики безпосередньо впливають на порядок обліку трудових ресурсів. 

Основною метою управління трудовими ресурсами є забезпечення мінімізації витрат підприємства на формування та утримання 
трудових ресурсів та максимізація результатів від їх використання [1].  

Перш за все треба зазначити, що трудові ресурси підприємства є невичерпним резервом підвищення ефективності діяльності 
підприємства, важливим стратегічним потенціалом, впливають на його конкурентоспроможність, визначають напрямки подальшого 
розвитку [2]. Вплив трудових ресурсів на діяльність підприємства безперечний. Від забезпеченості підприємства достатньою кількістю 
робітників необхідного рівня кваліфікації та досвіду, залежить рівень продуктивної діяльності підприємства. Зокрема, підвищення 
ефективності управління персоналом сприятливо впливає на ефективність використання устаткування, машин, механізмів, своєчасність 
виконання робіт, і як результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та ін. показники [3]. Персонал підприємства 
формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів 
(демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо).  

Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тому, що кожен найманий працівник може: 
відмовитися від запропонованих йому умов; вимагати зміни умов праці та модифікації неприйнятних, з його точки зору, робіт; навчитися 
іншим професіям і спеціальностям; звільнитися з підприємства за власним бажанням [1].  

Роль і значення працівників в забезпеченні ефективності виробництва зростають, оскільки робоча сила все в більшій мірі визначає 
хід і результати економічних процесів. Це зумовлює нові підходи до управління персоналом і її мотивації [4]. 

Облік трудових ресурсів та оплати праці  - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних 
даних та ґрунтується на системі показників, документації та рахунків. 

Основними показниками обліку трудових ресурсів та оплати праці є чисельність працюючих різних професій, їх кваліфікація, 
витрати робочого часу в годино-днях, кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних робіт, розмір фонду оплати праці різним 
категоріям робітників за видами нарахувань, преміальні виплати, розмір сум, нарахованих і використаних на оплату відпусток, виплати на 
соціальне страхування працюючих, розмір відрахувань за їх видами та інші. На рис.1 наведена система управління трудовими ресурсами. 
 

 
Рис.1. Система управління трудовими ресурсами [4]. 
Чисельність працюючих (особовий склад) визначається підприємством. Облік особового складу ведуть у службі (відділі) кадрів. 

Фактична чисельність усіх працюючих підприємства визначається за обліковим складом. Зміни особового складу відображаються в 
первинних документах: наказі та розпорядженні по підприємству про прийом, переведення, звільнення, надання відпусток. Важливим 
елементом обліку є використання робочого часу працюючими. Облік за використанням робочого часу здійснюється в табелі, де 
відображається час, відпрацьований працівником, неявки на роботу (вказується за допомогою умовних позначок).Наприкінці місяця дані 
табелів підсумовуються по кожному працівнику, а також по цехах і відділах тощо. Ці дані необхідні для контролю використання робочого 
часу та складання звіту. 

Для забезпечення правильного використання фонду оплати праці необхідно обліковувати виробіток продукції або виконаний обсяг 
робіт кожного працівника і правильність нарахування заробітної плати згідно з установленими нормами і розцінками. 

Облік виробітку здійснюється залежно від технологічного процесу виробництва, системи організації і оплати праці за типовими 
формами рапортах про виробіток, маршрутних листках, у відомостях обліку виробітку, нарядах та інших документах. Окрім оплати за 
відпрацьований час, виконаний обсяг робіт і виготовлену продукцію, заробітна плата може нараховуватися згідно з чинним законодавством 
і за інших умов або причин, що стосуються діяльності даного підприємства. Щоб визначити заробітну плату, яка підлягає виплаті кожному 
працюючому, роблять розрахунок виробітку за місяць з відкиданням від цієї суми необхідних утримань. Розрахунок здійснюють в 
розрахунковій або розрахунково-платіжній відомості. Розрахунково-платіжні відомості складають щомісячно по кожному цеху, фермі, 
допоміжній службі або відділу з групуванням прізвищ робітників і службовців за окремими категоріями працюючих та іншими ознаками. 
Одне із центральних питань обліку трудових ресурсів, їх використання та оплати праці — це формування видів оплати праці та методи їх 
нарахування. Виходячи із функцій заробітної плати формується склад витрат на оплату праці на основі яких організується система оплати 
праці, яка дозволяє визначити основи формулювання показників обліку в управлінні трудових ресурсів їх використання та оплати праці. 
Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов’язки). Для нарахування основної заробітної плати працюючим з почасовою оплатою праці необхідно мати 
відомості про посадові оклади (за штатним розкладом), присвоєні розряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного 
обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо). При нарахуванні основної заробітної плати працюючим, яким 
встановлена відрядна оплата праці, крім табеля необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи. Для розрахунку 
заробітної плати спеціаліста за повний робочий місяць потрібно проставити встановлений йому оклад згідно з наказом по підприємству; за 
неповний робочий місяць — оклад потрібно поділити на кількість робочих днів у даному робочому місяці і здобуту денну заробітну плату 
помножити на кількість відпрацьованих за табелем робочих днів. У разі розрахунку заробітної плати робітників за тарифом часову тарифну 
ставку треба помножити на кількість годин зміни. Розподіл заробітної при бригадній відрядній системі оплати праці виконується 
пропорційно до коефіцієнто-годин тощо.  

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад становленні норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови 
праці. Всі види додаткової заробітної плати обліковуються по середньому заробітку за табелем та відповідними документами. 

Для контролю за основним складом, використанням робочого часу та нарахуванням заробітної плати на підприємстві організується 
система первинного обліку (рис.2). 
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Рис. 2. Система первинного обліку операцій з оплати праці [2]. 

Нарахована сума заробітної плати відображається бухгалтерськими записами у залежності від прийнятого варіанту обліку затрат. 
Для своєчасного контролю та обліку трудових ресурсів слід розробити програму організації бухгалтерського обліку по 

підприємству в цілому та окремих частин, однією із яких є програма організації обліку праці та її оплати.  
Складовими програми є: 
1) первинний облік робочого часу - організація табельного обліку. Використання показників табеля в оперативному, статистичному 

і бухгалтерському обліку. 
2) план документації з обліку праці та її оплати - складання робочих інструкцій до документів і розробка графіків документообігу. 
3) накопичення і групування показників первинних документів з обліку праці та її оплати - складання «Відомості обліку фонду 

заробітної плати за категоріями працюючих і видами оплати» і «Зведеної відомості по розрахунках з робітниками» 
4) аналітичний облік розрахунків з оплати праці - організація аналітичного обліку розрахунків з оплати праці. 
5) план виконання облікових робіт з праці та її оплати праці - Складання посадових характеристик, індивідуальних і структурних 

графіків облікових робіт 
6) оперативний економічний контроль за використанням праці і фонду її оплати - Розробка плану контролю і побудова форм видів 

господарської звітності за результатами контролю. Визначення і реєстрація суми збитків від нераціонального використання робочого часу, 
праці і фонду її оплати. 

В процесі обліку трудових ресурсів слід здійснювати систематичний контроль за формуванням та використанням фонду оплати 
праці, виявляти можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції. 

Таким чином, проведене дослідження теоретичних засад системного підходу до побудови обліку трудових ресурсів та оплати праці 
дає змогу стверджувати, що на сучасному етапі організації заробітної плати на підприємствах притаманні недоліки: низькі рівні заробітної 
плати; невиправдане зближення рівнів оплати праці фахівців та інших категорій працівників; слабка матеріальна зацікавленість у 
підвищенні кваліфікації через незначні розходження в рівнях окладів працівників різної кваліфікації; недостатня стимулююча роль премій, 
надбавок. 

Системний підхід до побудови обліку трудових ресурсів означає послідовну розробку програми організації бухгалтерського обліку, 
яка дозволить своєчасно отримувати інформацію про трудові ресурси, та відображати її у бухгалтерському обліку. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено теоретичні засади системного підходу до побудови обліку трудових ресурсів, як важливого інструменту 
інформаційного забезпечення управління трудовими ресурсами. 
Ключові слова: трудові ресурси, людські ресурси, облік трудових ресурсів, витрати на персонал, фонд оплати праці, трудовий потенціал. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследованы теоретические основы системного подхода к построению учета трудовых ресурсов, как важного инструмента 
информационного обеспечения управления трудовыми ресурсами. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, учет трудовых ресурсов, расходы на персонал, фонд оплаты труда, трудовой 
потенциал. 
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SUMMARY 
In this paper the theoretical basis of a systematic approach to the construction of accounting labor, as an important tool for information management 
human resource management. 
Key words: Labor resources, Нuman resources, Labor accounting, Personnel costs, Payroll, Labor potential. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Найденко И.В., соискатель кафедры управления персоналом и экономики труда Донецкого национального университета 
  

В условиях повышения уровня инноваций и наукоемкости производства, возрастает роль организации труда и планирования 
трудового процесса с учетом реалий современного менеджмента. В то же время, усложнение технологии производства повышает 
требования, предъявляемые к качеству организации труда, ее эффективности и целесообразности для предприятия. В данной ситуации 
возникает объективная необходимость поиска новых и совершенствования действующих норм и методов организации труда. Актуальность 
вопросов организации труда обусловлена также снижением качества рабочей силы вследствие высокого уровня безработицы, негативной 
демографической ситуации и несбалансированности рынка труда и системы образования Украины. 

Проблемы организации производства и научной организации труда широко представлены в работах отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов и практиков. Тем не менее, динамичное развитие научной мысли и практики кадрового менеджмента обуславливает 
необходимость дальнейшего исследования действующих методов организации труда и изучения новейших технологий нормирования 
трудовых процессов на производстве. 

Исходя из этого, целью данной работы является изучение современных методов организации и нормирования труда, а также 
перспектив их использования на отечественных предприятиях в условиях нестабильности национальной экономики и динамичности 
развития новых технологий. 

Важнейшим заданием научной организации труда является совершенствование нормирования, как важнейшего фактора 
повышения производительности и качества продукции. 

Совершенствование методов организации и нормирования труда призвано обеспечивать усиление мобилизующей роли норм в 
повышении производительности труда и наиболее полном использовании оборудования. Успешное решение этой задачи достигается 
правильным сочетанием нормирования с анализом фактической организации труда, проектированием и внедрением прогрессивных ее 
форм, введением эффективных систем материального и морального стимулирования.  

Роль нормирования трудовых затрат на современном производстве чрезвычайно велика. На нормах основываются расчеты 
перспективных и текущих планов производства, производственной мощности предприятий и их потребности в рабочей силе и 
оборудовании. С помощью норм выбираются рациональные варианты технологических процессов, конструкция оборудования, 
технологической и организационной оснастки, определяются пути развития и повышения рентабельности предприятий. 

Нормирование имеет исключительно важное значение для улучшения организации труда, только зная действительно необходимые 
затраты рабочего времени на выполнение той или иной работы (операции, приема), можно правильно рассчитать количество рабочих, 
правильно организовать их труд, согласовать работу всех производственных звеньев, рационально использовать оборудование. 

На предприятии необходимо постоянно вести работу по обеспечению роста производительности труда, как главного источника 
повышения эффективности производства и важного показателя всей системы трудовых показателей, большое значение уделять изучению и 
расчетам трудоемкости производства продукции. С этой целью на предприятии устанавливают плановую, нормативную, фактическую 
трудоемкость. Сопоставление фактической и нормативной трудоемкости позволяет выявить резервы ее снижения. Показатель нормативной 
трудоемкости применяется для расчетов заработной платы, себестоимости и оптовой цены. 

Научно обоснованные расчеты трудоемкости дают возможность выявлять, учитывать и анализировать динамику 
производительности труда, изыскивать резервы ее повышения как по предприятию в целом, так и по отдельным видам продукции, 
технологическим этапам ее производства. Показатель трудоемкости прямо связан с качественным уровнем нормирования труда. Как 
трудоемкость, так и выработка зависят от одних и тех же факторов повышения технического уровня производства, роста 
фондовооруженности труда, его рационализации, сокращения простоев и других потерь рабочего времени, повышения квалификации 
кадров. 

Для выявления путей снижения трудоемкости изготовления изделий целесообразно использовать функционально - стоимостной 
анализ (ФСА), микроэлементные нормативы и методы математического моделирования с целью оптимальной организации трудовых 
процессов. Функционально-стоимостной анализ позволяет минимизировать трудовые затраты на изготовление изделий.  

Использование экономико-математических методов раскрывает возможности решения таких задач, как оптимизация вариантов 
разделения и кооперации труда, организация и обслуживание рабочих мест, расчет норм времени, норм обслуживания. 

Все мероприятия по совершенствованию нормирования труда могут быть сгруппированы по следующим направлениям:  
- сокращение численности рабочих, не выполняющих нормы выработки; 
- обеспечение оптимальной и равномерной напряженности норм труда; 
- увеличение и охват нормированием труда всех работников предприятия; 
- пересмотр норм при осуществлении организационно-технических мероприятий на рабочих местах. 
Первое направление включает в себя такие мероприятия, как повторный инструктаж и дополнительное обучение рабочих, не 

выполняющих нормы; устранение организационно - технических причин невыполнения норм; повышение материальной 
заинтересованности рабочих в выполнении норм; воспитательная работа по укреплению дисциплины труда. Осуществление указанных 
мероприятий позволяет ликвидировать узкие места на производстве, уменьшить потери рабочего времени. 

                                           
© Панченко И.В., Найденко И.В., 2012 
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Второе направление работы по совершенствованию нормирования труда предусматривает обеспечение равной напряженности 
норм за счет увеличения удельного веса научно (технически) обоснованных норм и устранение неравно напряженности норм на отдельных 
видах работ. Источником повышения производительности труда в этом случае является снижение нормативной трудоемкости продукции.  

Достижение равной напряженности норм - один из факторов, способствующих росту производительности труда. Оценка равной 
напряженности норм производится выборочно путем сравнения процентов выполнения норм выработки одними и теми же рабочими при 
осуществлении ими различных работ или сравнением коэффициентов напряженности норм. 

Резервом, способствующим росту производительности труда, является и более точный учет уровня выполнения норм выработки. 
Это связано с тем, что при определении процента выполнения норм выработки в сменном отработанном времени не учитываются его 
внутрисменные потери, а также время, отработанное рабочими - сдельщиками на повременных работах, и лишние его затраты. 

Разница в процентах выполнения норм по фактически отработанному и сменному времени позволяет определить имеющие резервы 
роста производительности труда. 

Третье направление работы по совершенствованию нормирования труда включает мероприятия по расширению охвата 
нормированием не только основных, но и обслуживающих, обеспечивающих рабочих, а также служащих. Применение межотраслевых и 
прогрессивных отраслевых норм и нормативов позволяет расширить охват работников нормированием в промышленности до 85 - 90 %. 
Расширение сферы применения научно обоснованных норм является важным резервом повышения производительности труда. 

Одно из направлений расширения охвата нормированием труда повременно оплачиваемых работников - установление для них 
норм трудовых затрат, нормативов численности, норм обслуживания и нормированных заданий. Применение научно обоснованных норм и 
нормативов способствует высвобождению части работников, повышению качества создаваемой продукции. Экономия рабочей силы, 
достигнутая за счет увеличения норм и зон обслуживания, определяется прямым счетом.  

Еще одно направление работы по совершенствованию нормирования труда - своевременный пересмотр норм. По мере проведения 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение трудоемкости продукции, подлежат замене действующие нормы 
выработки, обслуживания и нормативы численности. Должны пересматриваться также устаревшие нормы выработки, времени 
обслуживания и нормативы численности на работы, трудоемкость которых уменьшилась в результате улучшения организации 
производства и труда, или ошибочные нормы, при установлении которых неправильно учтены организационно-технические условия, 
допущены неточности в применении нормативных материалов и проведении расчетов и других действий.  

Персональные компьютеры придали новый импульс автоматизации нормировочных расчетов, поскольку они позволяют 
автоматизировать процесс обработки информации непосредственно на местах ее возникновения. На наш взгляд, развитие технической базы 
нормирования на основе электроники, позволило сегодня целенаправленно заняться разработкой единой концепции создания 
автоматизированных систем нормирования труда. 

Автоматизацию рабочего места нормировщика предопределяет традиционную триаду - модель, алгоритм, программа. В ряде 
случаев в структуре триады вместо модели возможно использование конкретной методики (сборника нормативов), по которым 
составляется компьютерная программа. 

Функциональная структура программного обеспечения нормировщика представляет собой динамичное объединение нескольких 
проблемно ориентированных прикладных программных комплексов, обеспечивающих автоматизацию выполнения процедур нормирования 
труда в конкретном производственном подразделении предприятия (цеха или участка). Программные комплексы ориентированы либо на 
решение одной задачи (например, на расчет норм труда на операциях), либо на решение нескольких однотипных задач (например, на 
обработку фотохронометражных наблюдений). 

Расчеты нормы могут быть рассредоточены по рабочим местам специалистов, оснащенных ПК и объединенных в единую сеть. 
Например, набор вариантов нормативных значений для удовлетворения различных уровней величины спроса готовит один специалист, 
обоснование вариантов по внутрипроизводственным параметрам - другой, выбор оптимального варианта по модели - третий. Конечно, 
можно объединить весь блок задач обоснования нормы в рамках одного АРМ -нормировщика. Но это потребует от специалиста широкого 
круга знаний - от конъюнктуры рынка до тонкостей применяемых технологий. 

В целом же качественная организация производства ориентирована не только на снижение трудоемкости нормировочных расчетов, 
но и на повышение точности и уровня обоснованности норм труда, на их соответствие требованиям рынка и применяемым технологиям. 

Помимо нормирования, другим важным направлением совершенствования организации труда является аттестация рабочих мест по 
условиям труда.  

В научной литературе ряд авторов рассматривают аттестацию рабочих мест как  важнейший экономический рычаг в правовом 
регулировании организации труда. 

На современном этапе аттестация рабочих мест должна заключаться, прежде всего, в комплексной оценке всех факторов 
производственной среды и трудового процесса, в первую очередь - технического уровня рабочих мест, поскольку  социально-
экономические факторы являются не только сопутствующими, но и вытекающими из технического уровня состояния рабочих мест. 
Именно соответствие рабочего места современному техническому уровню дает возможность создать безопасные условия труда на данном 
рабочем месте, обеспечив реализацию права работника на охрану его труда[1]. 

Приоритетное значение при аттестации рабочих мест носит оценка соответствия производственного процесса, оборудования, 
организации рабочего места установленным стандартам безопасности и нормам охраны труда, поскольку оценочное значение остальных 
показателей находится в прямой зависимости от данного фактора. 

С точки зрения концепции организации труда важным является тот факт, что нормативно закрепленное обязательное проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда позволяет экономически заинтересовать собственников в создании надлежащих условий труда, 
то есть способствует повышению уровня позитивной ответственности собственника в сфере регулирования трудовой сферы. Кроме того, 
наличие объективной информации о состоянии рабочих мест на предприятии позволяет создать реальную картину состояния безопасности 
труда на данном предприятии, в регионе, на общегосударственном уровне, что в свою очередь позволяет принимать конкретные 
целенаправленные решения по улучшению состояния условий труда и совершенствованию организации трудового процесса. 

Совершенствование организации труда неразрывно связано с эффективным использованием оборудования в целях повышения 
производительности труда. В связи с этим, целесообразным представляется внедрение на отечественных предприятиях системы всеобщего 
производительного обслуживания (Total Productive Maintenance - TPM), которая позволяет существенно повысить эффективность 
использования оборудования. Под эффективностью использования оборудования понимается совокупность двух показателей, 
характеризующих относительное время эксплуатации оборудования и относительное время внеплановых простоев по причине поломок 
оборудования. Задача TPM состоит в максимальном увеличении первого показателя и уменьшении второго [2]. 

Для решения этой задачи в основу TPM заложен ряд фундаментальных принципов. 
1. Состояние оборудования неразрывно связано с общей культурой работников. 
2. Наблюдение, регистрация фактов отклонений и базовое обслуживание должно быть возложено на эксплуатационный персонал. 
3. Деятельность по обслуживанию оборудования должна быть нормативно закреплена и непрерывно контролироваться. 

Неэффективные мероприятия должны пересматриваться. Проблемы должны регистрироваться и систематически анализироваться. 
Результаты анализа должны служить отправной точкой для пересмотра методологии. 

4. Полная вовлеченность персонала предприятия, начиная от рабочих и заканчивая высшим руководством [3]. 
Таким образом, комплексное решение проблем нормирования труда и планирования трудовых процессов должно осуществляться с 

позиции всесторонней поддержки руководства предприятия и осознания им социально-экономической значимости внедрения новых 
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методов организации труда на производстве. Синергетический эффект от данных мероприятий в значительной мере влияет на уровень 
производительности труда, как важнейшего фактора прибыльности предприятия, что входит в круг первоочередных интересов 
собственника. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджені та систематизовані методи оптимізації організації праці на основі удосконалення нормування праці та процедури 
атестації робочих місць. 
Ключові слова: організація праці, нормування праці, атестація, робоче місце. 
РЕЗЮМЕ 
В статье изучены и систематизированы методы оптимизации организации труда на основе совершенствования нормирования труда и 
процедуры аттестации рабочих мест. 
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SUMMARY 
This paper studied and systematized methods for optimizing the organization of labor by improving the standardization and validation of labor jobs. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ   

Пикалова Г.А., доцент кафедры управления  персоналом  и экономики труда Донецкого национального университета. 
  

 
Постановка проблемы. Необходимость повышения конкурентоспособности  предприятий Украины ставит перед их руководством 

принципиально новые задачи в области развития и использования персонала. Изменяются требования, предъявляемые к самому работнику, 
его квалификации, способностям быстро адаптироваться в современных условиях. В этой связи подход к социальной адаптации как к 
элементу системы управления персоналом, как к непрерывному процессу, вызывает необходимость выработки оптимальной технологии 
управления. 

На современном этапе необходимо понимание важности и значимости управления адаптацией работников, как одного из элементов 
системы управления персоналом. Успех избранной стратегии деятельности предприятий в условиях формирования рыночной экономики во 
многом зависит от того, какая линия поведения будет выбрана на предприятии по отношению к необходимости социальной адаптации 
трудового коллектива, а также от того какую тактику при этом выберут работники предприятия в условиях нестабильности экономики, 
внедрения новых технологий и т.д. 

Экономические преобразования, изменение форм собственности, общее ухудшение экономического состояния страны привели к 
тому, что сегодня вопросы управления трудовой и социальной адаптацией, как способа повышения эффективности использования 
персонала, отошли на второй план  и  были необоснованно забыты. В настоящее время в связи с глобальными кризисными изменениями 
остро встает проблема диагностики и коррекции социально-экономической адаптации персонала предприятий. Это связано с тем, что 
хозяйствующие субъекты предъявляют в условиях кризиса особые требования к адаптационным возможностям человека [1]. Таким 
образом, выбранная тема статьи представляется актуальной. 

Целью статьи является исследование особенностей процесса социальной адаптации персонала и разработка рекомендаций по его 
совершенствованию на крупном промышленном предприятии. 

Анализ последних достижений и публикаций, выделение  нерешенной по исследуемой проблеме. Проблема адаптации 
персонала на предприятии и ее влияние на эффективность работы персонала в различных аспектах рассматривается  в научных 
публикациях отечественных и зарубежных ученых: Амоши А.И., Антонюк В.П., Архиповой Н.И., Базарова Т.Ю.,Балтачеевой Н.А., Богини 
Д.П., Борецкой Н.П., Бунтовской Л.Л., Веснина В.Р., Волина В.А., Данюка В.М., Дятлова В.А., Еремина Б.Л., Игнатьева А.В., Кибанова 
А.Я., Коханова Е. Ф., Кузнецова Ю.В., Лукьянченко Н.Д., Максимцова М.М., Маслова Е.В., Мескона М.Х., Одегова Ю.Г., Петюха В.И., 
Плешина И.Ю., Подлесных В.И., Самыгина С.И., Сульдина Г.А., Столяренко Л.Д., Травина В.В., Хедоури Ф., Хромова Н.И., Шаульской 
Л.В. и других авторов. 

Существует множество определений понятия "адаптация", равно как и понятий "профориентация" и "введение в должность". Чаще 
всего эти определения пересекаются, и исследователи в сфере управления называют разными терминами похожие процессы. Адаптация – 
это своего рода качественная характеристика состояния человека, овладевающего любой непривычной деятельностью или действующего в 
непривычных, обновленных условиях. Адаптация к производственной среде – это процесс “включения индивида в новую для него 
производственную среду, врастания, внедрения, вживания в нее, усвоения новой профессиональной роли, различных норм 
производственной деятельности” [2, с.12]. 

Адаптация является одним из элементов системы управления персоналом и ее результаты в значительной мере влияют на 
эффективность всей системы [3] (рис.1.). 

                                           
© Пикалова Г.А., 2012 
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Рис.1. Трудовая адаптация  как один из основных видов социальной адаптации в системе управления персоналом. 

 
Исходя из этого, можно дать следующее определение адаптации: адаптация – это взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и трудовых условиях.  
Так как одним из основных видов деятельности человека является трудовая деятельность, то можно выделить трудовую адаптацию как 
один из основных видов социальной адаптации. [4, с. 59].  

 
Рис.2. Обобщенная схема всех видов адаптации и факторов,  влияющих на нее. 
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Процесс адаптации обладает устойчивым порядком взаимодействия составляющих его компонентов: продолжительностью, темпом 
и направленностью к определенному результату и осуществляется под влиянием определенных внутренних и внешних условий. 
Обобщенная схема всех видов адаптации и факторов, влияющих на нее представлена на рис. 2.  

На основании проведенного анализа представленных выше источников выявлены следующие функции социальной адаптации: 
первичное распределение и перераспределение рабочей силы; социализация и профессионализация; замещение убывающих работников; 
приведение в соответствие качеств работников требованиям рабочих мест; формирование определенного уровня производительности и 
качества труда работника; формирование отношения к конкретной производственной ситуации (формирование удовлетворенности); 
расширение и развитие взаимосвязей и взаимоотношений между работником и предприятием; повышение уровня стабильности и 
сплоченности коллектива, совершенствование производственного климата; формирование отношения к возможной смене своего рабочего 
места и предприятия в условиях нестабильности экономики. 

Социальная адаптация как и трудовая включает три основных этапа. Каждый из этапов имеет следующую продолжительность: 
ознакомительный этап – 6 –12 месяцев работы; этап приспособления – от года до двух лет работы; этап ассимиляции – свыше трех лет 
работы и, затем, дальнейшее углубление этого процесса (рис.3). 

На рис. 3. показано, что даже при первоначальном вхождении работника в трудовую деятельность эффективность его труда не 
равна нулю, так как он может выполнять простейшие функции, которые предусматривает должностная инструкция.       При переходе с 
одного этапа на другой объективно идет рост трудовой отдачи работника, эффективности труда. 

Кроме того, более быстрому прохождению того или иного этапа способствует проведение специального комплекса мероприятий. 
В зарубежных компаниях (Япония, Германия, США) социальной адаптации работников уделяется большое внимание. Многие 

зарубежные предприятия  имеют достаточный  опыт в разработке и реализации специальных адаптационных программ 
Cпециализированные структуры, отвечающие за социальную адаптацию не создаются [5, с..27-28; 6.; 7.; 8]. 
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Рис.3.Длительность этапов социальной адаптации работников на промышленных предприятиях 

 
С учетом изученных научных материалов и на основе системного подхода выполним анализ сложившейся организационной 

структуры системы социальной адаптации персонала на примере крупного металлургического предприятия и обоснуем необходимость 
совершенствования процесса социальной адаптации персонала на основе изучения экономических и финансовых показателей деятельности 
предприятия, а также состояния социальной адаптации персонала предприятия. 

Кадровый состав рассматриваемого предприятия является основой построения системы управления социальной адаптацией, его 
анализ показывает, что на предприятии работает 6860 мужчин и 3227 женщин, 77,1 % работников – это рабочие, из них 2138 человек – 
женщины, 22,9 % руководители, специалисты и служащие, из них 1089 человек – женщины (табл.1). 

На предприятии проводится политика омоложения трудового коллектива, однако, средний возраст работников предприятия 
составляет 40-43 года. В результате проведенного анализа установлено, что программа социальной адаптации персонала предприятия 
частично соответствует предъявляемым требованиям.   

Существует понятие трех основных этапов социальной адаптации и на каждом из них проводится соответствующая работа. Однако 
понятие социальной адаптации не развито. В структуре кадровой службы отсутствует подобный отдел, в целом все адаптационные 
мероприятия зависят только от способностей и возможностей непосредственных руководителей. Но последовательная и планомерная 
работа в данном направлении не проводится. 

 
Таблица 1 

Кадровый состав работников предприятия 
В том числе 

рабочие РСС 
Численность 
работников на 

01.01.2012 
 

Всего 
 

% 
в общей 

численности чел. % чел. % 

общая 10087 100 7778 77,1 2309 22,9 
мужчин 6860 68 5640 82,2 1220 17,8 
женщин 3227 32 2138 66,3 1089 33,7 

Вводное обучение 

Достижение 
квалификационных требований 

Специальные навыки 

Опыт 
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С целью решения поставленных задач был проведен анализ процессов адаптации персонала в структурных подразделениях 

предприятия на соответствие их основным требованиям. Организация исследования процесса социальной адаптации осуществляется 
следующим образом.  

Накануне официального выхода принятого сотрудника на рабочее место непосредственный руководитель выполняет следующие 
процедуры: подготавливает должностную инструкцию работника; подготавливает все информационные материалы, которые будут выданы 
работнику в первый день работы; информирует заранее будущих коллег о приходе нового работника; назначает наставника или просит, 
кого – нибудь из будущих коллег оказывать неформальную помощь; проверяет готовность рабочего места; связывается с работником, для 
того чтобы убедиться, что все в порядке. Эти процедуры (действия) непосредственного руководителя направлены на снижение 
тревожности и неуверенности, испытываемых новым работником в первые дни работы.  

Общее ознакомление предусматривает ознакомление и получение общего представления об истории, миссии и организационной 
культуры предприятия. На данном этапе новый работник получает общее представление о предприятии; знакомится с Коллективным 
договором, с основной политикой и стратегией, с порядком и сроком выплаты заработной платы, с дополнительными льготами, с 
правилами охраны труда и техникой безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка, со службой сбыта.    

Следующий этап адаптации заключается во введении в подразделение (организацию) нового работника. Он предусматривает 
ознакомление и получение представления о подразделении (цех, отдел). На этом этапе  работник: осматривает свое подразделение; 
представляется сотрудникам подразделения; знакомится с положением о подразделении; основами системы материального стимулирования 
и премирования работников; организацией питания; процедурами, правилами, инструкциями, предписаниями; основными целями и 
задачами подразделения (отдела, цеха, участка); с порядком принятия пищи, курения, перерывов, отдыха; с порядком выноса вещей из 
отдела, предприятия; с порядком пользования телефонами, в том числе- мобильными.  

Введение в должность (профессию) предусматривает ознакомление принятого работника с основными задачами рабочего процесса 
и технологическими процедурами подразделений предприятия. На данном этапе затрагиваются следующие темы: должностная инструкция 
работника; цели и функции рабочего процесса на рабочем месте сотрудника; процедуры взаимодействия с подразделениями, различными 
рабочими местами внутри подразделения; процедуры и технологические инструкции рабочего места; нормативы и критерии качества 
выполнения рабочих операций в системе общего рабочего процесса; возможность сверхурочных работ и порядок их организации в отделе, 
предприятии; порядок взаимопомощи и сотрудничества в отделе в случае отсутствия сотрудника; перечень исполняемых документов и 
порядок отчетности; порядок хранения, использования информации и уничтожения рабочей документации; пределы компетенции и 
инициативы сотрудника; технологические правила, процедуры характерные для данного рабочего места отдела предприятия; правила 
поведения в нештатной ситуации; перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.  

В результате проведенного анализа установлено, что программа социальной адаптации персонала металлургического предприятия 
частично соответствует предъявляемым требованиям. Все выше перечисленные мероприятия, если бы они проводились в полной мере, то 
они позволяли бы достигать целей, которые были поставлены перед системой социальной адаптации персонала. Для исследования  
процесса социальной адаптации на предприятии были применены следующие методы: анализ существующих нормативных документов, 
регламентирующих процесс адаптации, стандартизированное сплошное наблюдение, целью которого является выявить коммуникативную 
активность постоянно работающих и вновь пришедших сотрудников; стандартизированный опрос для выявления взаимоотношений между 
сотрудниками. Для выявления удовлетворенности персонала проведено исследование удовлетворенности персонала критериями и  
факторами относящимися к социальной адаптации табл.2. Выяснено, что большинство опрошенных работников выполняют распоряжения 
начальников и менеджеров (мастеров) в силу того, что они обладают властными полномочиями (он - начальник). 

Таблица 2 
Исследование критериев и факторов социальной адаптации на предприятии 

Критерии 
Доволен 
(ИТР),% 

Доволен 
(рабочие),% 

Не доволен 
(ИТР),% 

Не доволен 
(рабочие),% 

Взаимоотношениями в коллективе 36,8 87,5 10,5 6,2 
Результатами своей работы 68,4 81,3 5,3 6,3 
Отношением коллег к выполнению своих 
обязанностей 

47,4 37,5 - 6,3 

Регламентом работы 68,4 68,8 10,5 6,2 
Сплоченностью коллектива 26,3 56,3 26,3 15,5 
Организацией досуга 10,5 56,3 47,4 18,8 
Предъявляемыми к Вам требованиями 52,6 62,5 21,1 6,3 
Перспективами своего служебного роста 47,4 31,2 31,6 18,8 
Равномерностью распределения нагрузки 
на сотрудников 

31,6 43,8 47,4 6,3 

Отношениями с непосредственным 
руководителем 

94,7 68,8 - 6,3 

Взаимодействием с другими отделами 47,4 56,3 5,3 25,0 
Справедливостью морального и 
материального стимулирования 

26,3 18,8 31,6 31,3 

Обеспечением необходимой для работы 
техникой в полной мере 

52,6 31,3 5,3 25,0 

Возможностью общения в процессе работы 94,7 43,8 - 18,8 
Бытовыми условиями труда 47,4 6,3 10,5 75,0 
Размером заработной платы 15,8 12,5 68,4 50,0 

Процесс трудоустройства большинство адаптантов оценивают положительно, доля негативных ответов не превышает 3,4%, 
исключение составляет процедура медосмотра – 6,95 оценивает ее как неприятную, 55,2% субъективно оценивают процесс оформления как 
быстрый. Важным элементом процесса адаптации считается и профессиональная подготовка. Подготовленными считают себя 66% 
молодых специалистов, плохо подготовленными 16% (рис.4). 
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Рис.4  Уровень профессиональной подготовки вновь принимаемых работников 

При этом 57% молодых специалистов имели достаточно реальное представление о своей будущей работе, а для 30% ожидания не 
соответствовали выполняемым обязанностям (рис.5).  
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Рис.5. Самооценка работниками подготовленности к труду после окончания высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации 

 
Выводы. Из анализа состояния социальной адаптации персонала на предприятии, можно сделать вывод, что в настоящий момент 

систему управления социальной  адаптацией нельзя назвать достаточно полной, т.к. на предприятии нет ни одного системного документа, 
регламентирующего процесс социальной адаптации, проводимая адаптационная работа с новыми сотрудниками не носит никакого 
системного характера и является формальной, а также отсутствует структурное подразделение и закрепление функции управления  
социальной адаптацией за конкретным сотрудником службы  управления персоналом. 

На основе выводов с учетом особенностей специфики деятельности предприятия предлагается создать регламентированную 
систему управления процессами социальной адаптацией 
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исследования по данной проблеме на крупном промышленном предприятии и даны рекомендации по созданию регламентированной 
системы управления процессами социальной адаптации персонала. 
Ключевые слова: процесс, предприятие, виды адаптации, социальная адаптация, исследование, анкетирование, рекомендации, управление 
персоналом 
SUMMARY 
The article deals with the theoretical problems of social adaptation of workers in domestic enterprises. The research on this issue in a large industrial 
plant and recommendations for the creation of regulated process management staff in social adaptation.  
Keywords: process, plant, species adaptation, social adaptation, research, surveys, recommendations, HR 
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ПРОМИСЛОВИЙ РЕГІОН: ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА МОРАЛЬНЕ, ФІЗИЧНЕ І ПСИХІЧНЕ 
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ЇЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
Плотніков П.В., професор кафедри педагогіки Донецького національного університету 
Ільїн С.В.,пошукач Донецького національного університету 
  
Постановка проблеми. Молодь-головне багатство і людський ресурс Донеччини і в цілому України - її потенціал, особливий 
демографічний генофонд, який відрізняється незвичайною позитивної специфікою. Роль молоді як носія інтелектуального потенціалу 
багаторазово зростає в постіндустріальних країнах, де саме інтелект нації стає основним рушієм і визначальним фактором прогресу. Всяка 
втрата людських і особливо молодіжних ресурсів в Україні незалежно від характеру і конкретних причин як в кількісному, так і в якісному 
відносинах, виявляється не тільки внутрішньополітичною, але й геополітичною проблемою. Ці втрати дестабілізують і послаблюють нашу 
країну, стаючи економічною і  соціальною загрозою  безпеці України. 

Сучасний розвиток українського суспільства,  характеризується кардинальними перетвореннями в усіх сферах соціально-
економічного та культурного життя, формуванням нової системи ціннісних орієнтацій, супроводжується процесом соціалізації 
підростаючого покоління. 

Для розуміння нинішнього стану промислових регіонів і молоді, що мешкає в них, перспектив розвитку, важливе значення мають 
дослідження  і соціально-педагогічній аналіз соціально-економічних чинників, що впливають на її моральне, фізичне і психічне здоров'я в 
процесі соціалізації. 

Промисловий регіон – це природне географічне, демографічне, культурно-етнічне територіальне утворення зі своїм історичним 
минулим, культурними традиціями, що є частиною якоїсь країни і володіє необхідними природними ресурсами. Основу його соціально-
економічного розвитку складає промисловість як пріоритетна галузь.  

У регіональному середовищі молодь у процесі соціалізації сприймає певні знання, досвід, цінності, норми поведінки, через нього 
включається в різні види діяльності, взаємодіє з оточенням і набуває певного соціального статусу.  

Сьогодні викликає занепокоєння падіння ролі молоді як людського, соціального і економічного ресурсу в промислових регіонах. Це 
пояснюється низкою об’єктивних факторів, зумовлених істотним матеріальним розшаруванням у молодіжному середовищі, нестабільністю 
робочих місць, що пов’язане з закриттям шахт, промислових підприємств, відсутністю умов для реалізації молоддю творчих здібностей і 
вмінь, неможливості працювати згідно з отриманою професією, що призводить до її соціальної інертності і дистанціювання від реальних 
процесів у суспільно-політичному житті. 

Науково обґрунтована державна молодіжна політика в Україні тільки починає формуватися. На сьогодні майже немає 
відпрацьованих науково-методичних, соціально-економічних програм та інших регіональних документів щодо соціально-педагогічної, 
соціально-економічної  допомоги молоді. 

Управління у справах сім’ї і молоді державних адміністрацій областей і міст, лідери молодіжних рухів і об’єднань, соціальні 
педагоги ще не мають: Регіональної доктрини з реалізації державної молодіжної політики; Концепції соціального виховання  молоді  в 
системі освіти регіону; Концепції соціально-педагогічної і економічної підтримки різних категорій молоді промислового регіону тощо.    

У спеціальних наукових дослідженнях розглядалася проблема соціалізації особистості й окремих соціально-демографічних груп, 
сутність свідомості їх вчинків, її активність у різних сферах життєдіяльності; проблеми взаємин окремої особистості, молоді і суспільства 
тощо.  

Найбільш важливими для нашого соціально-педагогічного дослідження є роботи класиків філософської і психолого-педагогічної 
думки: М.Бугле, Г.Гітінгса, Е.Дюркгейма, Д.Дідро, А.Дистервега, І.Канта, Г.Лебона, М.Моса,  Г.Тарда,  Ф.Ніцше, Р.Оуена, І.Песталоцці, 
Т.Парсонса, Ж.Руссо, А. Шопенгауера тощо. 

За останні роки провідними українськими вченими у галузі соціальної педагогіки досліджені і захищені докторські дисертації.  
Великий внесок в сучасну соціальну педагогіку зроблено такими вченими як: Г.Андрєєва, І. Звєрєва, Г.Лактіонова, Л.Міщик, 

С.Савченко О.Безпалько, Н.Бура, Р.Войнола, Т.Дмитренко, Л.Коваль, А.Капська, М.Лукашевич, Н.Лавриченко, А.Мудрик, О.Плахотнік, 
О.Савченко,  С.Харченко та іншими.  

Роботи згаданих вчених, свідчать про те, що всі вони, залежно від реалізованих завдань, містять значний теоретичний та 
емпіричний матеріал, який є джерельною базою нашого  соціально-економічного і педагогічного дослідження.  

Аналіз праць сучасних учених, навчальних посібників з проблем економіки регіонів, а також досвід практичної діяльності 
фахівців у системі соціальних служб для молоді  підтверджує нашу думку, що аналіз соціально-економічних чинників, які впливають на  
моральне, фізичне і психічне здоров'я молоді в процесі соціалізації, ще недостатньо знайшло своє відображення. 

Слід зазначити, це складна і комплексна наукова проблема, що містить економічний, соціально-педагогічний, філософський, 
соціологічний, психологічний, культурологічний та інші гуманітарні аспекти.  

Основна суперечність, з якою пов’язана проблема дослідження, полягає у тому, що, з одного боку, сучасна соціально-економічна і 
соціально-педагогічна практика вимагає нових технологій у реалізації державної молодіжної політики, соціального виховання і соціально-
педагогічної і економічної  підтримки молоді, а, з іншого, відсутні науково обґрунтовані документи для вирішення цих завдань  на рівні 
промислового регіону. 

Виділення не вирішеної проблеми. Таким чином, теоретична не розробленість, відсутність актуальних і дієвих програм з 
соціально-економічної і педагогічної підтримки молоді, рекомендацій для соціальних педагогів, молодіжних лідерів, а також інших 
керівних молодіжних структур при державних адміністраціях у регіонах, некерованість соціально-духовними процесами в молодіжному 
середовищі, негативно впливають на соціально-економічне, морально-духовне самопочуття і поведінку молоді, призводять до значних 
втрат не тільки окремих особистостей, але і цілих соціально-демографічних груп.  

Метою нашого дослідження є вивчення соціально-економічних чинників, які впливають на моральне, фізичне і психічне здоров'я 
молоді промислового регіону  в  процесі  її соціалізації, а також вироблення конкретних рекомендацій для покращення життя і діяльності 
молоді промислового регіону; розробка концепцій: Регіональної доктрини з реалізації державної молодіжної політики; соціально-
педагогічної і економічної підтримки молоді. 

Результати дослідження. Молодь являє собою основний людський ресурс як для цілей розвитку, так і головного провідника 
трансформаційних процесів, економічного розвитку та технічного прогресу. Тим часом, ця соціальна группа, характеризується інтенсивним 
зростанням соціального розшарування, тенденцією збільшення бідності та іншими негативними чинниками, що перешкоджають  її 
самореалізації. 

                                           
© Плотніков П.В, Ільїн С.В., 2012 
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Головні фактори, що визначають сучасні економічні умови життя молодого і в цілому населення Донеччини, це найбільш значимий 
соціально-економічний результат реформ, які призвели до поляризація доходів населення і соціальний розлам суспільства. Не розумна 
керованість цими процесами, фактично привели до виникнення "двох шарів населення України", що протистоять і йдуть один від одного по 
своїй поведінці, перевагам, орієнтаціям. Утворилося два рівня життя зі своїми доходами і грошовими одиницями, два споживчих ринку, що 
відрізняються цінами і набором споживчих благ. Представники "двох шарів українського суспільства" погано розуміють один одного. І це 
тим небезпечніше, що в "країну" багатих і дуже багатих (включаючи "олігархів"), а також високозабезпечених входить політична еліта. На 
протилежній стороні знаходиться "країна" бідняків (включаючи "маргіналів"), доходи яких не досягають прожиткового мінімуму. 
Відмінності в рівні життя двох шарів українського суспільства, за експертними оцінками, сягає 90-100 разів. Прірва між багатими і бідними 
озлоблює людей, збуджує агресивні настрої і в сім'ї і в суспільстві. 

Модель економічної стратифікації населення показує: 
• У Донецькій області проживає більше 4,5 мільйонів чоловік з них молоді віком від 14 до 30 років 1 млн. 200 тисяч чоловік. Більше 

65 відсотків сімей де проживає молодь зазначеного віку перебувають у вкрай важкому стані, не маючи можливості забезпечити собі навіть 
повноцінне харчування; 

• в українському суспільстві фактично відсутній середній клас як цілком адаптованою до нових умов категорії населення, що 
забезпечує фундамент формуються ринкових відносин та соціально-політичних структур; 5% багатих і дуже багатих груп зосередили у 
своїх руках не тільки виробничі потужності, сировинні ресурси і високу частку поточних доходів, але вони розташовують трьома чвертями 
грошових заощаджень, які знаходяться в тому числі за кордоном. Сьогодні для характеристики рівня життя небезпечно використовувати 
середні показники, які лише вводять в оману. Основні фактори поляризації життєвого рівня молоді зводяться до наступного: 

• відмінності в оплаті праці по всіх напрямках (між найманою працею і підприємницькою діяльністю, між регіонами, між основною 
масою працівників та керівниками підприємств, між галузями, на підприємствах різних форм власності); безробіття в явній і прихованій 
формі; множинна зайнятість;  затримки і невиплати заробітків, соціальних трансфертів; •наявність різного об'єму приватної власності, як 
джерела отримання доходів. Збіднілі групи молодого населення найбільші страждання випробовують від недоліків у харчуванні. Найбільш 
драматична ситуація складається в малих містах і селищах Донецької області, де обстежувані сім'ї ведуть напів-голодне існування. 
Відсутність повноцінного харчування призводять до того, що 10% призовників характеризуються дефіцитом ваги; більше 40% вагітних 
жінок страждають анемією, а більшість не отримують необхідного набору харчових речовин і вітамінів. 

Сформувалися осередки концентрації бідності. До них відносяться деякі регіони Донецької області і групи населених пунктів. 
Особливо у скрутному становищі опинилися малі міста та сільська місцевість, де серйозною проблемою стала неможливість опалити житло 
в зимовий період часу і отримати безкоштовно мінімально необхідну медичну допомогу. 

Тривале перебування в бідності тягне за собою прояв форм крайньої потреби: 15% міських сімей і 10% сільських в останні роки не 
отримували потрібної кількості калорій, а 20-40% сімей відчували білкове голодування; 5-10% міських сімей не мали мінімальної кількості 
одягу і взуття, необхідного згідно з кліматичним умовами проживання. Бідним родинам доводиться жити в умовах аварійного стану 
інженерних комунікацій або в житло, що вимагає капітального ремонту. 35 відсотків мають борг по квартплаті та перебувають під загрозою 
виселення зі свого житла. 50-60% бідних - це сім'ї з 1-2 дітьми і двома батьками в працездатному віці, тобто домогосподарства, традиційно 
відносяться до середньодоходних верствам населення, сьогодні так звані "нові бідні". 10% найбідніших сімей - це неповні 
домогосподарства з дітьми, багатодітні, сім'ї з безробітними батьками і самотньо проживають пенсіонери старше 60 років. 

Спостерігається фемінізація бідності, що абсолютно негативним чином позначається на здоров'ї жінок і дітей, викликаючи крайні 
форми асоціальної поведінки. Більше половини неповних сімей та дві третини одинаків пенсійного віку також не мають прожиткового 
мінімуму. 

Важкі умови життя і низький рівень споживання активізує зростання педикульозу, який відомий як хвороба бідних і знедолених; 
понад 30% населення українських родин живе в стані затяжного психоемоційного та соціального стресу, що викликає зростання депресій, 
реактивних психозів, тяжких неврозів, алкоголізму, наркоманії, антисоціальних спалахів; відзначається повсюдна алкоголізація населення; 
споживання алкоголю в розрахунку на душу майже в 2 рази перевищило рівень, що визначається Всемірною Організацією Охорони 
Здоров'я як небезпечний. Майже кожна друга молода людина у віці від 14 до 25 років доторкнулися до наркотиків. З 1992 р. до 2010 року 
смертність від їх вживання збільшилася в 15 разів, а серед дітей - в 25 разів. 

Істотним чинником природного зниження є відмова певної частки сімей від народження навіть первістка з економічних міркувань. 
Фактично це означає порушення прав і свобод громадян України в реалізації своїх репродуктивних потреб. 

За останні роки сумарний коефіцієнт народжуваності опустився до 1,17 (а для простого відтворення необхідно 2,14-2,15). Якщо цей 
показник буде наближатися до 0,8-0,9, то вже в 2020-2025 рр., в Україні буде 25-30 млн. чоловік, а приблизно до 2075 - біля 20 млн. 
Виникає загроза Україні не тільки як самостійній державі, але загострюється геополітичне становище країни. У першому кварталі 2010 
року перевищення померлих над народженими досягло 1,9 рази. Т.є помирає майже в два рази більше ніж народжується. Зростає кількість 
смертей від нещасних випадків, отруєнь і травм, що зросло на 21,1%, у т.ч. від отруєнь алкоголем - на 45,7%. Відбувається помітне старіння 
кадрового складу промислових підприємств в Донецькому промисловому регіоні (в легкій промисловості, середній вік 45 років, на 
підприємствах вугільної промисловості - 50-55 років);  перекіс у бік малокваліфікованої і зниження ролі кваліфікованого, в тому числі 
науково-технічної праці;  високий рівень безробіття, в т.ч. застійної, веде до втрат навичок та дискваліфікацію;  зниження якості загальної 
середньої освіти та фактичне руйнування системи середнього професійного навчання. Найтяжка ситуація складається у сфері стану дітей та 
молоді. Із загального числа дітей, народжених в останні роки, тільки 20% можна вважати здоровими, 35% народилося хворими, а 44% 
склали групу ризику. У цей  час частка здорових дітей серед школярів молодших класів не більше 10-12%, середніх - 8%, а в старших - 
всього 5%. Половина школярів страждає  хронічними  захворюваннями, які в подальшому можуть  призвести до інвалідності. 

Бідність, безробіття, економічна і соціальна нестабільність, нездійсненність надій, крах планів інтенсифікують процес 
маргіналізації населення. Оцінки, зроблені на основі  соціально-педагогічних і економічних досліджень у Донецькому промисловому 
регіоні у 2010 році  показують, що "соціальне дно" становить близько 10% міського населення, або 450 тисяч чоловік, у складі яких - 
жебраки, бомжі, - безпритульні діти і вуличні повії. Останнім часом активізується жіноча трудова еміграція у розвинені європейські країни 
в першу чергу для роботи в сексіндустрії. Основний її потік йде поза офіційних інститутів за нелегальними і кримінальним каналах, 
складаючи базу торгівлі людьми. 

Разом з збіднінням населення трансформаційні процеси призвели до руйнування соціальної сфери, що особливо яскраво проявилося 
в освіті, охороні здоров'я та пенсійне забезпечення. Більш ніж на 40% скоротилося число дошкільних установ переважно через 
неможливість їх утримувати і відмови батьків від даного виду послуг через високу плату. Разом з тим виникли приватні дитячі дошкільні 
установи, якими користуються близько 7% дітей. Можна сказати, що саме тут закладаються не розуміючі один одного "два соціальні 
прошарки українського суспільства". 

Державне фінансування шкільної освіти за останні роки знижено до мінімуму. При загальній безкоштовності шкільної освіти: 
близько 4% дітей шкільного віку не відвідують школу; 7% вчаться по суті в приватних (альтернативних) навчальних закладах; незважаючи 
на безкоштовність навчання, батьки доплачують за підручники і навчальні посібники, за поточний ремонт і охорону школи, харчування 
дітей в школі, за додаткові заняття. 

У сфері вищої освіти складається дві стратегії оплати наданих послуг: 
• платна освіта в принципі (70-80%); 
• оплата окремих видів послуг у системі безплатної освіти (40%). 
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Постійне розширення масштабів платного навчання у ВУЗах песимістично сприймається громадянами України, доходи яких поки 
ще мають тенденцію до зниження. 60% сімей з дітьми шкільного віку вважають, що не зможуть оплатити перебування дітей у вищих 
навчальних закладах. 

При формально безкоштовному медичному обслуговуванні спостерігається високий ступінь відмови від госпіталізації у зв'язку з 
неможливістю оплатити відповідні послуги.  

За даними  2010 р., 45% у загальному обсязі видатків на медичне обслуговування склало державне фінансування, 39% покривали 
домогосподарства, включаючи платежі в приватне медичне страхування і тіньові виплати; 16% покладено  на фонд обов'язкового 
медичного страхування. 

Платні види послуг доступні тільки забезпеченим категоріям населення. За даними облстатуправління  в загальній сумі витрат 
населення на медичні послуги на першу групу бідного населення припадає 1%, а на останню (багаті) - 46,4%. Це означає, що диференціація 
витрат на медичні послуги вище, ніж загальна диференціація за видатками на кінцеве споживання. За останні двадцять років, виник ефект 
природного спаду населення в Україні. На 1 січня 1992 року нас було 52 мільйони, а зараз живуть в Україні- 46 мільйонів (?). 

У Донецькій області відповідно 5,5 мільйонів чоловік, зараз більше 4,5 мільйонів. За останні 20 років в результаті депопуляції, 
країна втратила понад 6 млн. чоловік; частина цих втрат була покрита позитивним сальдо міграції. Однак міграційне вплив знижується,  і 
прогнози чисельності населення (середній варіант) показують, що наступні 10-15 років поточного сторіччя Україна втратить ще 10 млн. 
чоловік.  Одночасно відбуватиметься постаріння генофонду, що зменшить частку дітей та молоді, а потім - і працездатних  груп.  

Зменшення чисельності молоді та населення в цілому - пряма загроза національній безпеці. Але ще більш серйозним чинником є 
зниження якості людських ресурсів, яке відбувається в усіх напрямках: 

• погіршення стану фізичного здоров'я: більше 2,3 тисяч чоловік хворих на туберкульоз, національною катастрофою стає СНІД 
(сьогодні в Донецькій області майже 25 тисяч ВІЛ- інфікованих; до 2020 року їх число досягне 50-70 тисяч осіб; 80% з них у віці 15 -25 
років, тобто загине ціле покоління);  щорічне зростання захворюваності на гепатит «В» досягає 25%. Молодь більш інтенсивно 
алкоголізірується, заражається СНІДом, наркоманією. Продовжує зростати кількість дітей, що палять. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, ступінь уваги держави і суспільства до молоді взагалі і до питань реалізації молодіжної 
політики зокрема за останнє десятиліття помітно знизився: споживче ставлення до молоді в сфері економіки, праці змінилося на 
незатребуваність; насторожене, недовірливе ставлення у сфері політики змінилося відвертими маніпуляціями; тотальний контроль; 
репресивне ставлення у сфері культури - байдужістю і передачею цієї сфери під вплив засобів масової інформації й індустрії розваг, бізнес 
яких побудований на культивуванні споживчих якостей, примітивних людських інстинктах; повчально-опікунське ставлення у сфері 
духовно-ідеологічної і виховної діяльності трансформувалося в нерозуміння і байдужість з боку старших поколінь стосовно молоді. 
Домінує погляд на молодь як на пасивну соціальну групу, що перебуває в перехідному, маргінальному стані. Це призвело до того, що 
фактично ціннісно-смисловий простір молоді формується або на основі кримінальних субкультур, або на основі ціннісно-поведінкових 
моделей, що руйнують національно-культурну самоідентифікацію молодих українців. Ускладнює ситуацію відсутність суспільно-визнаних 
моральних орієнтирів розвитку, майбутнього образу України, слабко розвинуті умови для самореалізації і втілення соціально значимих 
ініціатив молоді. Відсутній механізм узгодження інтересів молоді з іншими соціально-демографічними групами суспільства промислового 
регіону. Завдання полягає в тому, щоб створити цілком нові механізми взаємин між регіональним суспільством і новими поколіннями, що 
входять до нього; щоб, удосконалюючи і розвиваючи як традиційні, так і інноваційні інститути соціалізації, домогтися їхнього розумного 
балансу і взаємодоповнення. Сьогодні тільки в 28 містах і районах області із 51 забезпечені фінансовими ресурсами і діють програми 
підтримки молодих родин у будівництві (придбанні) житла. У  35 містах і районах Донецького промислового регіону функціонують більше 
40 соціальних служб на базі управлінь у справах родини і молоді, 186  військово-патріотичних молодіжних і дитячих громадських 
об’єднань, клубів. 

Збільшилася кількість дітей, підлітків і молоді, які беруть участь у літній оздоровчій кампанії, що стало можливим завдяки росту 
кількості стаціонарних таборів і у зв’язку з впровадженням маловитратних форм організації відпочинку й оздоровлення молоді. Однак 
зазначеними формами роботи охоплено не більше 10-12% молодих людей. На думку самої молоді, не вистачає спеціалізованих служб і 
інформації про їхню діяльність. У першу чергу мова йде про молодіжні біржі праці, центри інформації і документації, служби “довіри” і 
молодої родини, психологічної допомоги, центри підліткової медицини, нові типи виховних установ для безпритульних і девіантних дітей. 

Не вдалося мобілізувати молодіжну ініціативу в суспільних інтересах. Реалізація програми “Молодь” в основному проявляється в 
підтримці молодіжних і дитячих громадських об’єднань, роль і вплив яких на молодь украй незначні. Інша включеність молоді в 
управління і реалізацію програми не просліджується. Раніше в ролі домінуючих інститутів соціалізації виступали родина, школа і вулиця. 
Сьогодні це, насамперед, засоби масової інформації і родина. При цьому значення засобів масової інформації у формуванні свідомості і 
світогляду молоді постійно зростає. Однак інформаційний продукт масової споживчої культури багато в чому сприяє росту насильства і 
моральної розбещеності в молодіжному середовищі промислового регіону і не тільки тут.  Саме молодь, є зараз,   незахищеною частиною 
нашого суспільства, що становить загрозу  національній безпеці України у майбутньому.  Вона була і залишається найбільшою 
вибухонебезпечної групою. Її домагання великі, а можливості реалізації досить обмежені. Адаптаційні здібності молоді до змінених 
соціально-економічних умов, з одного боку, вище, ніж передбачалося. Але з іншого - незадоволеність своїм становищем призвела до 
виникнення такої "потворною" форми адаптації молоді, як пасивний протест. Замість соціального вибуху почалися процеси соціальної 
деградації, що більш небезпечно для перспектив розвитку України. Безробіття, з одного боку, низька оплата і тому мала престижність 
складних видів праці - з іншого, створюють в суспільстві "гримучу суміш" загального молодіжного нігілізму, по-своєму "романтизуючи її" 
через  асоціальну  поведінку  (наркотики, вандалізм, кримінальні дії). Дослідження показують, що хворі матері народжують хворих дітей, а 
бідні сім'ї відтворюють нову бідність. Таким чином, наше суспільство втягується дедалі глибше в якусь "соціальну воронку".  Щоб 
вибратися з неї і сформувати фізично і духовно здорове суспільство, вже необхідно не одне покоління. Вивчення протестних настроїв серед 
молоді свідчить про те, що вони обумовлені низьким  рівнем життя: у біля 20% протестної групи  із числа молоді - грошей не вистачає 
навіть на придбання продуктів харчування (Торез, Шахтарськ, Селідове та інш.). Якщо органами влади не буде вжито дії, з підвищення 
рівня і якості життя населення, забезпеченням робочих місць, число прихильників протестного волевиявлення значно зросте. 

Сьогодні, усе більший вплив на молодь роблять націоналістичні, екстремістські молодіжні організації. Нині діючі структури 
державної молодіжної політики виявляються нездатними протистояти цим негативним тенденціям. Система підготовки сучасних кадрів для 
реалізації державної молодіжної політики в українській державі відсутня. Процес має характер дослідних експериментів і відпрацьовування 
різних моделей. Не сформований єдиний банк даних про діючі державні органи управління у сфері молодіжної політики, їхні установи, 
профільні напрямки діяльності і технології роботи з молоддю, відсутній комплексний аналіз результативності роботи цих органів. 
Комплекс цих проблем пояснює низьку оцінку ефективності реалізації молодіжної політики самою молоддю. Лише 10-18% молодих людей 
вважають, що Уряд України проводить цілеспрямовану молодіжну політику в ряді особливо значимих для молоді сфер життєдіяльності, а 
55-70% виразно вважають, що цього не робиться. Очевидно, що державна молодіжна політика сьогодні повинна формуватися і 
реалізовуватися на якісно іншому рівні 

Дослідження підтвердило нашу гіпотезу о необхідності підтримки партнерських стосунків між владою і молоддю на принципах: 
”Партнерство молоді та органів влади-шлях до прискорення соціалізації”. Зараз у екстреному порядку потрібно: провести спеціальну 
правову регламентацію в питаннях, не відпрацьованих у державному законодавстві (питання кредитування молодих родин, соціальної 
служби для молоді, підтримки молодіжного підприємництва, трудового навчання підлітків і ін.); підготувати ряд законопроектів із 
внесення доповнень і змін у ряд державних законів.  
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Внести пропозиції новому складу Верховної Ради України щодо коректування Трудового законодавства в частині: розширення віку 
і груп молодих громадян (безробітних, учнівської молоді, що потребують додаткового захисту і підтримки в період пошуків робочого 
місця, у тому числі, після закінчення професійних установ, у період професійної орієнтації і підготовки), яким гарантуються умови для 
забезпечення сезонної, тимчасової, вторинної зайнятості, квотування робочих місць для молоді; 

Терміново потрібно коректування Житлового законодавства України в частині: визначення додаткових гарантій з виділення 
цільових субсидій, пільгових кредитів молодим громадянам для будівництва чи придбання житла, а також умов для можливості оренди 
державного чи регіонального житла молодим  родинам; 

Потрібне коректування Соціального законодавства України в частині: гарантування державної підтримки діяльності соціальних 
служб для дітей і молоді, що здійснюють соціально-правову, психолого-педагогічну, соціально-педагогічну консультативну допомогу; 
діяльності з реабілітації молодих громадян, що опинилися у складній життєвій ситуації; 

 Внести пропозиції новому складу Верховної  Ради, щодо коректування Законодавства України з охорони здоров’я в частині: 
визначення гарантованих заходів для формування здорового способу життя дітей і молоді, із попередження і зниження смертності в 
дитячому і молодіжному середовищі; реалізації заходів для обмеження поширення серед молоді соціально небезпечних захворювань, із 
профілактики і попередження алкоголізму, токсикоманії і наркозалежності; 

Вжити заходи, щодо  коректування Законодавства про державну підтримку молодіжних і дитячих громадських об’єднань України в 
частині: зміцнення правових гарантій підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій і суспільно значимих ініціатив, 
спрямованих на вирішення проблем дітей і молоді.  

Ці і інші молодіжні проблеми можна також вирішити  через розробку і впровадження Доктрини по реалізації державної молодіжної 
політики  у кожному конкретному регіоні. Доктрина буде відігравати роль інструмента по управлінню соціалізаційними процесами у 
молодіжному середовищі регіону, що буде відповідати вимогам  Указу Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти”[ 
1 ], і Закону України “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки з прогнозом до 2012 року”[ 2 ]. 

«Потрібне невідкладне створення регіонального науково-освітнього (морально-духовного) центру з проблем державної молодіжної 
політики, що відповідав би  за підготовку кадрів, проведення дослідницьких, проектних і методичних робіт, аналітику, розробку і 
проектування, методичне забезпечення у сфері державної молодіжної політики на регіональному рівні» ”[ 3, с.25 ]. 

 
РЕЗЮМЕ 
На засадах цілісного підходу до вивчення проблем молоді промислового  регіону, публікуються деякі результати дослідження соціально-
економічних чинників, що впливають на її моральне, фізичне і психічне здоров'я в процесі соціалізації 
Ключові слова: молодь, соціалізація, промисловий регіон, моральне, фізичне і психічне здоров'я 
РЕЗЮМЕ 
На основе целостного подхода к изучению проблем молодежи промышленного региона, публикуются некоторые результаты исследования 
социально-экономических факторов влияющих на ее нравственное, физическое и психическое здоровье в процессе социализации. 
Ключевые слова: молодежь, социализация, промышленный регион,  нравственное, физическое и психическое здоровье. 
SUMMARY 
Some research results of socio-economical factors which are made on the basis of holistic approach to the problems of industrial region’s youth and 
that are influenced on youth’s moral, physical and psychical health in the process of socialization are published in the article. 
Key words: young people (youth), socialization, industrial region, moral, physical and psychical health. 
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Одним з конкурентних переваг підприємств в сучасних економічних умовах може виступати ефективний механізм управління 

інтелектуальним капіталом (ІК), який забезпечить довгостроковість їх розвитку. Українські підприємства мають потенційно визначений 
інтелектуальний капітал, але не спрямовують свою політику на активізацію використання знань персоналу, створення інноваційних 
пропозицій, мотивацію персоналу до нових ідей та розробок в сфері виробництва. Встановлено, що в 2000-2011 рр. питома вага 
підприємств, які займалися інноваціями в Україні скоротилася з 18% у 2000 році до 16,2% у 2011 році; частка підприємств, що 
впроваджували інновації, зменшилася за цей же період з 14,8 % до 12,8%. Починаючи з 2006 року почала зменшуватися і частка власних 
коштів суб’єктів господарювання в загальному обсязі витрат на фінансування інноваційної діяльності. Найбільшого значення цей показник 
набув у 2005 році (87,7 %), проте у 2011 році він становив лише 52,9 %. Обсяг видатків на наукові дослідження й розробки з держбюджету 
склав в Україні минулого року 1,04% загальної суми витрат на фінансування інноваційної діяльності [1]. 

При цьому міжнародний досвід свідчить, що серед найбільш успішних і динамічних підприємств перші місця займають ті, що 
розробляють та впроваджують систему ефективного управління ІК, серед них «IBM», «Siemens», «Word Bank Group», «Ford Motor 
Company» та інші [2].  Прагнення України до держави з економікою знань вимагає від вітчизняних підприємств впровадження елементів 
системи управління ІК. Проблема розробки та розвитку системи управління ІК як стратегічним ресурсом підприємства є недостатньо 
дослідженою у вітчизняній практиці. У зв’язку з тим, що підприємства мають різні корпоративні стратегії управління, специфіку 
виробничо-комерційної діяльності, організаційні структури та бачення свого подальшого розвитку на ринку, не можливо створити єдину 
систему управління ІК, яка була б максимально успішною на кожному підприємстві. Таким чином, проблема впровадження моделей 
управління ІК, які б сприяли розвитку інновацій на основі ефективного використання людського капіталу та його знань, є актуальною. 

Першими дослідниками по зазначеній тематиці були вчені університету Берклі (Великобританія), Девід Тіс  і шведські вчені Карл 
Ерік Свейбі і Андерс Рислінг, які визначили можливість отримання прибутку від інновацій та використання знань персоналу.  
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Зазначена проблема також досліджується у працях вітчизняних авторів: Г.Башняніна, П.Бережного, І.Болдирева, А.Гальчинського, 
А.Гапоненко, А.Гейця, С.Злупка, М.Крупки, В.Кінаха, С.Козинського, І.Комарова, В.Олейко, С.Панчишина, М.Паладія, В.Рача, 
К.Самаряна, В.Семиноженка, А.Чухна, С.Чугуєвця та ін. Проте низка теоретико-методичних і науково-практичних проблем побудови 
систем управління ІК на сучасних підприємствах залишається малодослідженою. Не визначено, яким чином впроваджувати системи 
управління ІК на основі існуючих систем управління персоналом. 

Метою дослідження є розробка системи управління ІК, яка буде адаптована до існуючих систем управління персоналом на 
підприємстві. Для досягнення поставленої мети використано методи спостереження, синтезу та системного аналізу. 

При формуванні системи управління ІК велике значення має визначення поняття "ІК". Існує точка зору, що термін 
«інтелектуальний капітал» використовується "для охоплення всіх невідчутних або нефізичних активів і ресурсів організації, які зазвичай не 
мають оцінки у її балансовому звіті (крім об'єктів інтелектуальної власності), тобто її процесів, інноваційної здатності, неявного знання її 
членів, а також мережі контактів останніх"[3]. Це визначення враховує кількісну оцінку ІК, але не розкриває його сутності. 

Досліджено, що інтелектуальна праця лежить в основі процесу управління ІК. Вона є характеристикою управління як виду 
діяльності та одночасно об’єктом управління, тому що інтелектуальна праця – сутнісна основа процесу створення інтелектуального 
продукту і відтворення ІК. Відповідно, управління інтелектуальною працею співробітників, які мають за об’єкти праці ІК (як засіб праці) й 
інтелектуальний продукт (як результат праці), є складовою частиною механізму управління цим ресурсом [4]. У цьому визначенні акцент 
зроблено на результати інтелектуальної праці. На наш погляд, у визначенні ІК доцільно враховувати складові його компоненти, що 
забезпечить більш ефективний процес управління ними. 

Встановлено, що у структурі інтелектуального капіталу є три складові: людський, організаційний, споживчій капітали. До 
людського капіталу (ЛК) належать знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, 
культура праці тощо. Це знання, що працівники ,,забирають” із собою, коли вони звільняються з підприємства [5]. До організаційного 
(структурного) капіталу (СК) відносяться патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні знаки, промислові зразки, технічне й програмне 
забезпечення, організаційна структура, корпоративна культура тощо . Це знання, що залишаються усередині підприємства [6]. Споживчий 
(клієнтський, маркетинговий) (КК) капітал включає зв'язки з економічними контрагентами (постачальниками, споживачами, 
посередниками, кредитно-фінансовими установами, органами влади та ін.), інформацію про економічних контрагентів, історію відносин з 
ними, торговельну марку (бренд) [7]. 

Визначено, що найбільше значення в структурі ІК має людський капітал, тому що він є основою функціонування всього ІК 
підприємства. Саме людина організовує, здійснює діяльність, виробляє продукт, формує мережі зв'язків, імідж, конкурентні переваги, 
накопичує та передає знання, вступаючи у взаємодію з іншими людьми. Атрибути людського капіталу як знання, компетенції стають 
ключовими ресурсами підприємства. Але за відсутності структурного та споживчого капіталу ефективне функціонування та розвиток 
підприємства неможливо.  Саме людський капітал дає можливість появі та розвитку організаційного та споживчого капіталів. Таким чином, 
у дослідженні значна увага наділяється людському капіталу як основному елементу ІК.  

Досліджено, що ефективне управління ІК вирішує проблеми підвищення конкурентоспроможності бізнесу та цінності людського 
ресурсу, системного розвитку персоналу, удосконалення бізнес – процесів, підтримки управлінських рішень в стратегічному, 
інноваційному, фінансовому, технологічному і виробничому менеджменті. 

Згідно з T. А. Стюартом процес управління ІК складається з чотирьох основних етапів [8]. На першому етапі здійснюється 
ідентифікація і оцінка ролі знань в організації, як засобу, процесу і результату дій.  Другий етап процесу управління 
інтелектуальним капіталом полягає у підпорядковуванні нинішніх доходів активам знань, які їх виробили (вказування активів знань). В 
ефекті ідентифікуються активи, які створюють вартість в організації, тобто ключові вміння, які є вирішальними для специфіки 
підприємства, характерні інтелектуальні властивості, процеси й інші елементи інтелектуального капіталу. Наступним етапом є розроблення 
стратегії в сфері інвестування і використання інтелектуальних активів організації.  Останній етап процесу управління ІК прямує до 
поліпшення ефективності працівників знань і використання знань через лідерство знань, створення активів знань, створення зв'язків, які 
спираються на знання. Встановлено, що модель Стюарта має орієнтацію на концепцію управління знаннями, але на дає обґрунтування 
впровадження її у практику. 

Досліджено, що модель управління ІК Скандія Навігатора представляє збалансовану картину різновидів фінансового та 
інтелектуального капіталу, оцінює і вимірює ІК. Відмінна риса цієї моделі від інших  це відокремлення оновлюваного і розвиваючого 
капіталів, які включають інвестиції в дослідження і розвиток, патенти, торгові марки, і т.п. Ці активи  додаткова вартість, цінність 
підприємства чи нації для майбутнього розвитку. На основі цього можна зробити висновок про основні конкурентні переваги підприємства 
та загальні напрямки його розвитку. Недолік моделі в тому,що інтелектуальний капітал представлений у вигляді арифметичної суми його 
елементів. Разом з тим, необхідно також враховувати взаємодію елементів між собою і їх неоднакову роль у створенні вартості компанії. 
Також модель не відокремлює конкретні етапи управління ІК, тому її ефективне використання можливе лише  при поєднанні з іншими 
моделями, які враховують даний фактор.  

Козловим О.Н. запропоновано модель управління ІК,  яка складається з п’яти етапів [9]: формування портфелю ІК; інвентаризація, 
оцінка та аналіз використання ІК; оцінка комерційного потенціалу ІК конкурентів; підтримка та розвиток існуючих об’єктів ІК; рішення 
про майбутні інвестиції в нові об’єкти ІК. 

Встановлено, що моделі Стюарта та Козлова мають схожі чітко відокремлює завдання управління ІК, які можуть бути змінені та 
скореговані згідно до специфіки та стратегії розвитку підприємства. Однак обмеженість цих моделей в тому, що вони можуть бути 
впроваджені тільки як окремий управлінський процес.  

 
Рисунок 1  Модель циклу управління ІК 
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Таким чином, їх впровадження в практику вітчизняних підприємств, як самостійних процесів на даному етапі розвитку 
управлінської діяльності є неможливим через наступні причини: 

 недостатнє фінансування процесів розвитку та впровадження нових систем на підприємствах України; 
 недостатнє розвинена  нормативно-правова база в сфері управління ІК;  
 проблема перебудови організаційної структури, стратегії та корпоративної культури в напрямку впровадження системи 

управління ІК; 
 відсутність висококваліфікованих менеджерів, які б мали навички вирішування завдань  управління ІК та досягнення на практиці 

бажаних результатів. 
Таблиця 1 

Визначення завдань управління ІК на кожному з етапів управління персоналом на підприємстві 
Етапи управління персоналом та їх характеристика Завдання щодо впровадження системи управління ІК  
1.Кадрове планування  це система комплексних 
рішень і заходів з реалізації цілей підприємства і 
кожного працівника, яка дозволяє: 
 визначити необхідну чисельність працівників, 

рівень їх кваліфікації; 

 сформулювати вимоги до окремих категорій 
працівників; 

 розробити способи ефективного використання 
персоналу відповідно до його потенціалом. 

 

1.Планування структури ІК. 
Планування ЛК передбачає: 
 залучення і збереження необхідних працівників, що володіють 

відповідними навичками, досвідом і компетенцією; 
 передбачення можливого надлишку або дефіциту працівників; 
 створення добре підготовленого і гнучкого штату, що вносить вклад 

в здатність організації адаптуватися до невизначеної і мінливої 
навколишньому середовищу; 

 зниження залежності від найму працівників ззовні, коли на ринку 
праці відзначаються недостатня пропозиція працівників з важливими 
для організації навичками, за допомогою збереження і розвитку 
власних працівників. 

Планування СК передбачає: 
 формування ергономічної структури організаційної діяльності, 
 формалізацію корпоративних знань (захист від людського фактору).  
Планування КК передбачає: 
 розробку клієнтської бази; 
 визначення аспектів довгострокових відношень з клієнтами; 
 укладення договорів з постачальниками, банківськими установами 

та іншими економічними контрагентами. 
2.Набір і відбір персоналу здійснюється шляхом 
застосування заздалегідь відпрацьованих процедур і 
методик: тестування, співбесіди, експертного 
опитування, оголошення конкурсу на заміщення 
вакантних посад, використання можливостей 
зовнішніх консультантів та фірм. 

2.Формування структури ІК передбачає заміщення відкритих вакансій 
виходячи з інвестиційних цілей і потреб підприємства. Наявність 
висококваліфікованого персоналу з навичками творчого мислення і 
роботи в нестандартних ситуаціях забезпечує базу для створення 
структурного та клієнтського капіталу. 

3.Визначення заробітної плати та пільг передбачає 
систему чітких критеріїв оцінки, що дозволяє 
диференціювати структуру заробітної плати і пільг із 
метою найму, закріплення і стимулювання роботи 
кадрів. 

3.Вартісна оцінка елементів ІК передбачає визначення вартості 
кожного з компонентів та їх питомої ваги в загальній структурі капіталу. 
Визначається вплив сформованого ІК на виробничий процес і діяльність 
підприємства. 
 

4.Трудова адаптація є процесом пристосування 
працівника, поступове пристосування працівника до 
нових професійних, соціальних і організаційно-
економічних умов праці. 

4.Аналіз ефективності взаємозв’язку елементів ІК формується на 
основі визначення впливу на формування умов для прояву креативності 
працівників, кращого розуміння цінності підприємства в очах клієнтів; 
аналіз протікання бізнес-процесів (структурний капітал), які служать 
основою для ефективної взаємодії ЛК і КК . 

5.Навчання персоналу  засвоєння трудових 
навичок, вивчення програм і методик, необхідних для 
ефективного виконання одного або декількох видів 
робіт. 

5.Визначення та удосконалення конкурентних переваг ІК. Напрями 
удосконалення компонентів ІК. ЛК: безперервне навчання персоналу; 
підвищення кваліфікації персоналу; ефективне використання 
організаційних знань; кадровий менеджмент; мотивація і стимулювання 
персоналу; використання досвіду інших організацій. СК: створення і 
вдосконалення внутрішньокорпоративних інформаційних систем; 
формування корпоративної культури; захист об'єктів інтелектуальної 
власності; розвиток патентної діяльності; створення торгових знаків; КК: 
організація взаємодії з клієнтами та партнерами; формування бази даних 
про клієнтів і споживачів; розвиток брендів; розвиток іміджу (репутації ) 
організації. 

6.Атестація персоналу передбачає систематичну 
формалізовану оцінку згідно заданим критеріям 
відповідності діяльності конкретного працівника 
стандартам виконання роботи на конкретному 
робочому місці (посаді) за певний період часу. 

6.Якісна оцінка ІК передбачає аналіз факторів конкурентоспроможності 
кожного з компонентів ІК підприємства з метою, визначення стратегії, 
довгострокових перспектив у розвитку [10]. 
 

7.Планування кар'єри, підготовка управлінських 
кадрів передбачає зіставлення потенційних 
можливостей, здібностей і цілей людини з вимогами 
підприємства, стратегією і планами її розвитку, 
полягає в складанні програми професійного і 
посадового зростання. 

7.Інвестування в подальший розвиток елементів ІК. Для прийняття 
рішень щодо вибору напрямів розвитку ІК і розмірів інвестицій, 
підприємство повинне визначити стратегічні цілі та спрогнозувати 
максимальний бажаний результат. Взаємозв'язок компонентів ІК 
підкреслює необхідність інвестування в кожен з них. Підтримуючи один 
одного вони створюють синергетичний ефект, відбувається взаємовплив 
одних активів на інших. Інвестиції в ЧК повинні нести циклічний і 
безперервний характер, в той час як інвестиції в СК мають позитивний 
вплив на показники діяльності до певного рівня. 

 
Впровадження системи управління ІК в практику вітчизняних підприємств можливо лише на базі вже існуючих, чітко 

налагоджених процесів управління. Виходячи з того, що основним компонентом ІК є людський капітал, управління ІК дуже тісно пов’язано 
з процесом управління персоналом, етапи якого достатньо досліджені та використовуються в практиці багатьох українських підприємств. 
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Для ефективної взаємодії цих двох процесів, їх етапи повинні бути взаємозв’язаними. З метою проектування системи управління ІК 
на систему управління персоналом, рекомендується конкретизувати та розширити етапи управління ІК. В рамках дослідження 
запропоновано цикл управління ІК (рис.1). 

Завдання кожного з етапів цього циклу вирішуються паралельно з загально визначеними завданнями системи управління 
персоналом (табл. 1). 

Запропоновано взаємопов’язане виконання завдань, передбачених процесами управління ІК та персоналом. Це обумовлено тим, що 
управління персоналом – це цілеспрямований організаційний вплив на людський капітал, метою якого є забезпечення найбільш 
ефективного функціонування підприємства. При цьому, управління людським капіталом  це головна складова процесу управління ІК. 

Обґрунтовано, що людський, структурний та клієнтський капітали тісно пов’язані та взаємодіють між собою. Наприклад, 
довгострокові, міцні відносини з клієнтами зміцнюють імідж  підприємства та дозволяють розширити клієнтську базу. Внутрішня 
структура підприємства сприяє трансферту теоретичних знань персоналу в кінцевий продукт, зміцнюючи тим самим клієнтський капітал. 
Останній впливає на отримання прибутку, що, в свою чергу, призводить до інвестування в ЛК та СК.  

Таким чином, неефективне функціонування одного з елементів ІК призведе до погіршення стану двох інших. Так само розвиток та 
відтворення складових ІК повинні відбуватися одночасно. Тому, якщо HR-менеджер на кожному з етапів управління персоналом виконує 
завдання стосовно ЛК, він враховує наявність СК та КК. Так, при плануванні персоналу, HR-менеджер повинен передбачити склад 
технічного та програмного забезпечення, специфіку корпоративної культури та організаційну структуру підприємства, тобто 
проаналізувати СК, за допомогою якого персонал буде здійснювати свою діяльність та формувати відносини з клієнтами (КК).  

Висновки. Встановлено, що при впровадженні ефективної системи управління ІК підприємство здатне отримати максимальний 
прибуток та підтримувати високу конкурентоспроможність на ринку товарів та знань. При цьому доцільне забезпечення безперервного 
функціонування трьох компонентів інтелектуального капіталу.  

Розкрито сутність поняття інтелектуального капіталу та його структура, компонентами якої є людський, організаційний та 
структурний капітали. Обґрунтовано, що людський капітал – є головною складовою ІК та основою для функціонування організаційного та 
структурного капіталів. 

Обґрунтовано, що впровадження системи управління інтелектуального капіталом в діяльність вітчизняних підприємств можливо на 
базі вже існуючих, чітко налагоджених процесів управління. Виходячи з того, що основним компонентом інтелектуального капіталу є 
людський капітал, управління інтелектуальним капіталом тісно пов’язано з процесом управління персоналом, етапи якого достатньо 
досліджені та використовуються в практиці багатьох українських підприємств. 

Запропоновано цикл управління ІК, який складається з етапів планування структури ІК, її формування,  вартісної оцінки та  аналізу 
ефективності взаємозв’язку його елементів, визначення та удосконалення його конкурентних переваг, якісної оцінки та інвестування в 
подальший розвиток його елементів. 

Обґрунтовано, що для ефективної реалізації процесів управління інтелектуальним та людським капіталом, етапи їх управління 
повинні бути взаємозв’язаними. Це дозволить ефективно впровадити процес управління інтелектуальним капіталом в діяльність 
підприємств на основі існуючої системи управління персоналом.  

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення єдності та відмінностей в процесах управління 
інтелектуальним капіталом та знаннями. 

 
РЕЗЮМЕ 
Обґрунтовано необхідність впровадження системи управління інтелектуальним капіталом на підприємстві. Доведено існування 
взаємозв’язку систем управління персоналом та інтелектуальним капіталом. Розроблено цикл управління інтелектуальним капіталом, та 
розкрито завдання кожного з його етапів.  
Ключові слова: інтелектуальний капітал, система управління, людський капітал, знання. 
РЕЗЮМЕ 
Обоснована необходимость внедрения системы управления интеллектуальным капиталом на предприятии. Доказано существование 
взаимосвязи систем управления персоналом и интеллектуальным капиталом. Разработан цикл управления интеллектуальным капиталом, и 
раскрыты задачи  каждого из его этапов. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, система управления, человеческий капитал, знания. 
SUMMARY 
This article reviews the necessity of introducing a system of intellectual capital management in the enterprise; interrelation between human resources 
management and intellectual capital management. Developed a series of management of intellectual capital, and disclosed the purpose of each of its 
stages. 
Keywords: intellectual capital, management system, human capital and knowledge. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 

  
Потьомкін Л.М., Директор ДЗО “ОІПДО НУХТ” доцент, кандидат екон. наук 

 
Трансформаційний період розвитку незалежної України триває більше двох десятиліть. В той же час промислові підприємства, як 

джерело фінансування державного бюджету, фактично не функціонують або знаходяться на межі банкрутства. Вони офіційно займають 152 
місце в списку СОТІВ. 

Істотний вклад до теорії становлення національних підприємств і управління персоналом внесли А.Амоша, Б.Буркинський, 
А.Бутенко, Н. Лукьянченко, Л. Шаульськая, С. Калініна, А. Колот, Ю. Куликів, С.Харічков, В.Никіфоренко та інші. В той же час 
недостатньо вивчені сучасні процеси, які відбуваються на підприємствах в контексті розвитку і вдосконалення форм і систем мотивації 
персоналу. У зв'язку з цим метою статті є аналіз проблем, що виникають в процесі функціонування  і управління персоналом.  

У сучасних умовах розроблені дві основні проблемні концепції підвищення ефективності управління персоналом. До першої 
можна віднести напрям, пов'язаний з підвищенням рівня функціонування підприємства за допомогою матеріальної мотивації персоналу, а 
до другої - нематеріальною і самомотивации. Ці процеси зазнають постійну зміну. Наприклад, А.М.Колот [1], розуміє мотивацію як 
сукупність внутрішніх і зовнішніх рухових сил, які змушують людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, додають цій 
діяльності напрям исправленности, орієнтованої на  досягнення особистих цілей і цілей організації. Мотивація - це сукупність всіх мотивів, 
які впливають на поведінку людини. 

Основним економічним концепціям, що роблять вплив на процес ефективного управління персоналу і, відповідно, розвитку 
національних підприємств, властиві наступні характеристики (табл. 1). 

Зменшення або повна ліквідація негативного впливу і посилення позитивних характеристик вказаних концепцій дозволить 
підвищити рівень ефективності управління персоналом і декілька знивелирувати розвиток виробничих сил і продуктивних стосунків в 
Україні. 

Досягти прогресивності в розвитку процесу управління персоналом, скорочення бідності і поліпшення на цій основі рівня його 
життя можливо в умовах вдосконалення науки і техніки. В умовах низького рівня і ослабінні мотивації персоналу досягти корінної зміни 
економічних і соціальних стосунків практично неможливо. У зв'язку з цим в сучасних умовах необхідно підвищити рівень матеріальної 
мотивації персоналу, забезпечити високу міру здобуття доходів працівників. Для цього необхідно забезпечити реалізацію продукції і 
послуг споживачам. Працівники повинні своєю працею створювати певну масу грошового доходу і використовувати його як засіб платежу і 
накопичення. З цього виходить, що: 

1) процес  забезпечення  особистої  зацікавленості  найманого персоналу в економічних результатах виробництва (ефективності, 
рентабельності і інших) необхідно розглядати як один з найбільш важливих і вагових принципів в сучасних умовах; 

2) стратегія мотивації персоналу і методи її реалізації повинні  постійно знаходитися в центрі економічних реформ, бути під 
контролем держави і профспілкових організацій, а також відповідати принципам незалежності національної економіки, включаючи 
зростання ефективності виробництва.  

Таблиця 1 
Основні компоненты економічних концепцій, що роблять вплив на функціонування промислових підприємств в сучасних умовах 

№ Назва економічної концепції Сучасні характеристики економічних концепцій української економіки. 
1 Концепція розширеного ринкового 

виробництва 
 

1.Акціонери зобов'язані забезпечувати ефективний розвиток промислових 
підприємства 
2.Рівень розвитку підприємств не забезпечує задоволення необхідних людських 
потреб 
3.Праця найманого персоналу не є умовою його життєзабезпечення 

2 Концепція зростання ціни робочої 
сили (персоналу) 

1.Акціонерна форма власності недостатньо направляє зусилля власників і 
персоналу підприємства на підвищення ефективності його функціонування. 
2.У міжнародній практиці ціна робочої сили визначається як розмір фактичних 
витрат працедавця на її вміст 
3.Ціна живої праці найближчим часом повинна істотно зрости і стати способом 
мотивації персоналу. 

3 Концепція розподілу по праці 
 

1.Матеріальною основою функціонування підприємства  є розподіл фінансових 
коштів відповідно до об'ємів реалізованої продукції 
2.Розмір мотиваційних фондів повинен збільшуватись в абсолютному і відносному 
вираженні 
3.Концептуальним принципом є недопущення рівності норми додаткового 
продукту між підприємствами і найманим персоналом. 

4 Концепція утворення сукупного 
суспільного продукту 

1.Концептуальною основою є концентрація виробничого капіталу. 
2.Концепція базується на стосунках мотиваційного розподілу. 

5 Концепція вартості 1.Неконтролюємо встановлення оптових і роздрібних засобів на продукцію 
2.Скорочення періоду звороту грошових коштів. 
3.Значне збільшення доходів власників харчових підприємств. 
4.Взаємодія концепцій вартості і розподілу по праці. 

6 Концепція продуктивності праці 
персоналу, що підвищується 

1.Зміни в мотивації найманого персоналу. 
2.Скорочення чисельності працюючого персоналу. 
 

 
У сучасних умовах на процес підвищення ефективності функціонування найманого персоналу роблять вплив наступні чинники: 
1) відповідність його досвіду і знань по виконуваній роботі певної міри складності; 
2) якісне визначення мотивів, які спонукали конкретного працівника до дій, направлених на підвищення ефективності 

функціонування підприємства; 
3) якісне визначення мотивів, які негативно впливають на виробничі дії найманого персоналу і відповідно, знижують його кінцеву 

результативність; 
4) ефективне поєднання елементів мотивації персоналу; 
5) діловий рівень (формальний і неформальний) працівника, який несе відповідальність за правильну мотивацію персоналу до 

підвищення ефективності виробництва. 

                                           
© Потьомкін Л.М., 2012 
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Досвід державного розвитку і регулювання економіки в розвинених країнах свідчить про ефективність вживання найголовніших 
елементів даної системи (тарифні сітки і відповідні коефіцієнти,  способи тарифікації та інші) на промислових підприємствах. Тому 
тарифний коефіцієнт за певних умов може характеризувати міру впливу управлінського процесу на ефективність і 
конкурентоспроможність функціонування підприємства. Обов'язковою умовою його вживання є підхід, що забезпечує приріст оплати праці 
персоналу на рівні 25%-30% від попереднього рівня, але не нижче за рівень інфляції. Тоді вплив зростання кваліфікації на здобуття 
додаткового прибутку можна виразити наступною математичною моделлю: 

        ПТУрсрТсКпспТкК
оТб

оТф
тарКбП  )..-.

.

.
(                   (1.1) 

де ∆Пб - приріст балансового прибутку за рахунок підвищення середнього рівня кваліфікації персоналу; 
Ктар  - середній рівень кваліфікації персоналу; 
Тф.о і  Тб.о. - фактичний і розрахунковий час згаяний персоналом на придбання певної кваліфікації; 
Кк  - коефіцієнт приросту тарифного коефіцієнта за певний період професійної або спеціальної підготовки; 
Тп.,с.п- сумарний час на професійну або спеціальну підготовку; 
Кс - коефіцієнт приросту тарифного коефіцієнта за певний період роботи за фахом; 
Тр.с- час роботи за фахом; 
ПТ - рівень продуктивності праці працівника, що доводиться на середню величину тарифного коефіцієнта; 
Ур  - фактичний рівень рентабельності виробництва в одиницях. 
Теоретичне обґрунтування процесу підвищення рівня функціонування найманого персоналу на промислових підприємствах 

засноване на багаточисельних різнорідних концепціях. Їх єство зводиться до вивчення сучасних методів, підходів, ситуацій і інших 
наукових напрямів з аналізованої проблеми. Характерним є те, що в умовах підвищення рівня вимог до ефективності виробництва 
необхідно підсилювати міру економічної обґрунтованості і ґрунтовність передбачуваних рішень. 

Фундаментальною основою даного процесу повинна служити сукупність сучасних економічних теорій, яка пройшла достовірну 
перевірку в сучасних умовах. У них дослідники застосовують всілякі (відомі і нові) методологічні і методичні підходи. Вони досить повно 
відображають кризисний стан суб'єктів господарської діяльності. В той же час їм властиві наступні істотні недоліки: 

1) досить низький рівень можливості детального порівняння отриманих результатів; 
2) відсутність практичної апробації пропонованих варіантів виходу з кризисного стану окремих підприємств; 
3) відсутність порівняного аналізу функціонування підприємства. 
У зв'язку з цим необхідно розробити і сформулювати загальну методологію підвищення ефективності управління персоналом, у 

тому числі за рахунок посилення його мотивації. Вона повинна відповідати наступним вимогам: 
1) повністю забезпечувати відповідність сучасній економічній теорії і практичним умовам функціонування персоналу промислових 

підприємств; 
2) чітко констатувати сучасний стан і перспективи розвитку суб'єктів господарської діяльності; 
3) базуватися на чітких наукових виводах і пропозиціях по суті поставленій в справжній роботі проблемі; 
4) неупереджено оцінювати потенційні можливості підприємств з метою підвищення ефективності їх функціонування; 
5) бути доступною для розуміння фахівців, які займаються вирішенням проблем підвищення ефективності найманого персоналу; 
6) динамічність розвитку суб'єктів промислової діяльності в ході розвитку ринкових стосунків; 
 
7) сприяти суспільному прогресу, розвитку промислового виробництва з метою забезпечення національної безпеки і подолання 

бідності персоналу підприємств (рис. 1.). 

 
Рисунок 1. Основні вимоги до методології наукового дослідження управління, що підвищують ефективність, найманим персоналом 

 
Значно підсилює рівень ефективності промислового виробництва використання в господарській практиці наступних складових: 
1) економічної структуризації процесу мотивації управлінського персоналу. Його єство полягає у визначенні і виявленні 

найважливіших елементів мотивації укрупнених груп персоналу до розвитку власного виробництва; 
2) економічного розділення мотиваційного процесу по функціях управління. Під цим поняттям ми розуміємо наукове дослідження 

сукупності мотиваційних функцій найманого персоналу; 
3) компонентного - визначення найважливішого елементу в системі «промислове виробництво - мотивація персоналу» і визначення 

міри його впливу на економічні компоненти, що визначають ефективність функціонування підприємства; 
4) економічного узагальнення. Вміст вказаного компонента зводиться до вивчення взаємозв'язків між елементами систем 

матеріальної мотивації персоналу, а також їх найбільш ефективному розвитку на основі економічного механізму підприємства (як цілісної 
високоефективної структури). 

Така постановка справжнього дослідження сприяє комплексному вивченню економічних, фінансових, мотиваційних і інших 
компонентів функціонування підприємства як цілісного елементу безпеки держави і подолання бідності населення. Ці найважливіші 
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компоненты ринкової економіки по своєму єству є дуже складними. У зв'язку з цим їх необхідно аналізувати в комплексі з властивими їм 
властивостями в контексті розвитку підприємств як цілісної державної системи. 

Під цим терміном ми розуміємо, що всі структурні і виробничі підрозділи промислових підприємств незалежно від міри їх впливу 
на загальний рівень ефективності повинні забезпечувати досягнення максимального рівня прибутку, який визначається різними критеріями 
(загальнодержавними і цільовими). Причому, вивчаючи конкретні елементи системи «промислове підприємство - управління персоналом» 
необхідно враховувати наступні обставина. Їм властивий принцип «примноженої суми основних і додаткових компонентів». Тому 
справжня методологія заснована на комплексному обліку рівнів взаємозв'язку між конкретними техніко-економічними, фінансовими, 
маркетинговими показниками. Крім того, враховуються способи їх дії на рівень ефективності виробництва випущеної продукції і міру 
впливу на прибутковість господарської діяльності. 

Значний вплив на процес функціонування підприємств і рівень його ефективності надає довкілля (правова, економічна, 
організаційна і ін.). Вона робить позитивний і негативний вплив [2].. Міра другого, на жаль, перевершує позитивні аспекти першого 
компонента. З врахуванням вищевикладеного необхідно обґрунтовано підійти до практичного підбору конкретних чинників з аналізом 
рівня достовірності їх впливу на кінцевий результат функціонування підприємства. 

Значне уповільнення економічної трансформації діяльності підприємств, негативний вплив зовнішніх чинників на їх розвиток 
підвищує ефективність їх функціонування, можливо виключно на основі поліпшення конкретних господарських ситуацій. У практичній 
діяльності необхідно правильно оцінити вплив всіляких відхилень від нормального функціонування виробництва і визначити способи їх 
ліквідації. Враховуючи поглиблену специфічність діяльності аналізованих господарських суб'єктів, необхідно розробити і упровадити 
сукупність нових методологічних прийомів збереження національної економіки (включаючи промислові підприємства). Вони повинні 
органічно збігатися і доповнювати традиційні підходи, з врахуванням особливостей сучасної мікроекономіки: 

1) мізерність інформаційної бази дослідження. Власники підприємств забороняють господарським керівникам надавати будь-яку 
інформацію, оскільки побоюються рейдерства, дій контролюючих і інших організацій; 

2) наявність тіньової економіки і корупції; 
3) всілякі форми власності промислових підприємств, в зв'язку, з чим неможливо провести дослідження на основі однорідних 

показників; 
4) негативна динаміка виробничої, організаційної, економічної, фінансової і іншими напрямами діяльності підприємств. 
У зв'язку з цим автор розробив наступний алгоритм дослідження (рис. 2.). 

 
Рисунок 2. Системний алгоритм підвищення ефективності функціонування підприємства. 

 
У сучасних умовах виникають серйозні проблеми по збору необхідної інформації. Достовірність статистичних матеріалів, 

первинних матеріалів викликає сумнів [3]. Більшість традиційних джерел економічної інформації ліквідовані; відділи, які покликані 
займатися економічним розвитком підприємств, скорочені. На багатьох підприємствах розроблена система множинного бухгалтерського 
обліку в цілях скорочення рівня оподаткування. Поширена лише комерційна інформація про рівень роздрібних цін і кількісний склад 
продукції, що випускається. Крім того, в процесі створення інформаційної бази дослідження необхідно проводити аналіз впливу офіційно 
визнаної тіньової економіки. Вона позначається  на рівні достовірності  аналітичних матеріалів і спотворень офіційної звітності 
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Таблиця 2 
Економічна ефективність вживаних систем мотивації праці працівників харчових підприємств  

№ п/п 
Система мотивації праці працівників 

 
Економічна 

ефективність, млн. грн. 
Питома вага 

1 За зростання продуктивності праці 116,0 9,8 
2 За виконання і перевиконання змішаних норм 250,9 21,1 
3 За зниження трудомісткості 626,6 52,8 
4 За рівень виконання норм 169,1 14,2 
5 За випуск продукції вищої категорії якості 589,3 49,7 
6 За збільшення середнього рівня сортності 35,7 3,0 
7 За не перевищення браку проти вихідного рівня 116,7 9,8 
8 За перевищення рівня бездефектного виготовлення продукції –717,5 – 60,4 
 Всього  1186,8 100,0 

 
З таблиці 2 видно, що найбільш ефективною системою мотивації є стимулювання найнятих робітників за зниження повної 

трудомісткості продукції. 
Рівень відносної ефективності вживаних систем мотивації різний. Він вагається в діапазоні від - 60,4% до +52,8%. Не можна 

мотивувати працю найманого персоналу за перевищення рівня бездефектного виготовлення продукції. Найбільш ефективними системами 
мотивації (з позиції підвищення рівня функціонування підприємств)  є наступні: 

1)за випуск продукції вищої категорії якості; 
2)за зниження повної трудомісткості виготовлення і реалізації продукції. 
Як було показано вище найбільш поширеними системами мотивації праці найнятих робітників на промислових підприємствах є 

такі, які направлені на: 
1)виконання міжгалузевих і галузевих норм вироблення; 
2)перевиконання індикативного плану; 
3) досягнення встановленого або диференційованого рівня продуктивності праці (вироблення); 
3)підвищення сортності продукції і зниження втрат від браку; 
4)бездефектне виготовлення продукції і здачу її з першого пред'явлення. 
Процес вдосконалення систем мотивації безпосередньо залежить від міри впровадження сучасного устаткування, пов'язаного з 

організацією оплати найманого персоналу. 
 

РЕЗЮМЕ 
Визначені основні концептуальні проблеми підвищення ефективності управління персоналом промислових підприємств України. 
Розглянуті сучасні способи матеріальної мотивації найнятих робітників і їх вплив на рівень здобуття додаткового прибутку. 
Ключові слова: ефективність, розвиток, промислові підприємства, управління персоналом, вдосконалення, форми і системи мотивації 
найманого персоналу, економічні концепції. 
РЕЗЮМЕ 
Определены основные концептуальные проблемы повышения эффективности управления персоналом промышленных предприятий 
Украины. Рассмотрены современные способы материальной мотивации наемных работников и их влияние на уровень получения 
дополнительной прибыли. 
Ключевые слова: эффективность, развитие, промышленные предприятия,   управление персоналом, совершенствование, формы и системы 
мотивации немного персонала, экономические концепции.   
SUMMARY 
The basic conceptual problems increase efficiency management of the personnel of industrial enterprises in Ukraine are certain. The modern methods 
of financial motivation of the hired workers and their influence are considered on the level receipt of additional income.  
Key words: efficiency, development, the industrial enterprises, human resource management, improvement, a form and motivation system is a little 
personnel, economic concepts. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 
Потьомкін Н.Л., викладач ДЗО «ОІПДО НУХТ»   

 
Право власності всіх акціонерів на засоби виробництва засноване на процесі ефективного розвитку промислового виробництва. 

Воно передбачає рівноправне відношення до них, не лише з боку власників, але і всіх акціонерів. Перші зобов'язані вносити вклад до їх 
функціонування відповідно до особистих здібностей. Але продукт праці фактично повинен належати власникам і акціонерам. 

У сучасних умовах дохід від виробленої продукції розподіляється залежно від вкладених засобів. Він призначений для задоволення 
сукупності суспільних і особистих потреб власників і акціонерів. 

Істотний внесок у розвиток концепції відродження національного розширеного ринкового виробництва внесли Ю.Макагон, 
Н.Лукьянченко, Б.Буркинський, О.Турецький, А.Колот, Ю.Куліков, В.Никіфоренко та інші. Проте недостатньо вивчені сучасні процеси 
управління найманим персоналом в контексті специфічного прояву економічних законів і концепцій розвитку ринкової економіки. Тому 
метою статті є аналіз проблем і методів їх рішення в ході процесу підвищення рівня ефективності функціонування промислових 
підприємств. 

У сучасних умовах різко загострилися інтереси між фактичними власниками підприємств і функціонуючим персоналом. Перші 
прагнуть до здобуття максимального прибутку. Для цього вони використовують офіційні, і головним чином, тіньові методи. Друга 
категорія застосовує прості методи управління (звільнення з роботи, порушення трудового законодавства, виплату зарплати в конвертах і 
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ін.). У цій ситуації необхідно чітко контролювати дії власників. Доцільно цю функцію покласти на персонал підприємства і профспілкові 
органи. 

Вміст концепції розширеного ринкового виробництва ( з позицій управління персоналом) в сучасних умовах залежить від рівня 
розвитку майнових стосунків. В умовах первинного накопичення фінансових і грошових коштів функціонування виробництва дозволяє 
задовольнити незначну частину життєвих потреб найнятих робітників. Тому необхідно розробити механізми, що забезпечує здобуття 
утворюваної ними частини прибутку відповідно до особистого вкладу. Економічною основою підвищення рівня продуктивності праці має 
бути можливість задоволення всіх потреб акціонерів за рахунок раціонального розподілу прибутку від реалізації продукції, що є основним 
спонукальним мотивом. Цей підхід корінним чином змінює економіко-соціальний вміст виробничого процесу і, відповідно, відношення 
найнятих робітників. 

Рівень розвитку національного виробництва в змозі забезпечити лише оплату продуктів харчування і незначних за кількісними 
показниками побутових послуг. Тому для найманого персоналу не створені умови забезпечення життєдіяльності. В цілях оптимізації 
даного процесу необхідно забезпечити відповідність рівня виробничих стосунків і об'єму використання предметів особистого вжитку з 
урахуванням вкладу працівника у виробництво. На практиці такий підхід їх мотивуватиме до збільшення обсягів виробництва. Він 
забезпечить визначення міри участі в цьому процесі і сприяти реалізації потенційних можливостей промислових підприємств. 

Концепція зростання ціни робочої сили з позицій процесу управління підприємств має особливе значення. В умовах постійного 
зростання цін необхідно забезпечити істотний приріст ціни живої праці виходячи з його соціального єства. 

Питання якісної оцінки ціни робочої сили, виходячи з позицій управління персоналом, повинне зводитися до її істотного зростання 
і підвищення соціальної престижності праці на промислових підприємствах. Сприяючим чинником цього явища є суспільні умови, що 
сформувалися в перебігу декількох минулих десятиліть, в яких найманий персонал задовольняв фізичні і соціальні потреби лише за 
допомогою заробітної плати. Отже, ціна робочої сили на національних підприємствах повинна збільшуватися навіть в умовах зміни цін на 
товари і послуги. У таких умовах найманий персонал підвищуватиме рівень ефективності виробництва і власного функціонування. Це 
призведе до посилення ринкового господарства і становлення в майбутньому промислових підприємств. 

У сучасних умовах рівень оплати праці, як показника його ціни, має незначну міру диференціації. Тому він не впливає на 
результативність трудових зусиль персоналу, а, отже, на ефективність виробництва. Аналогічну дію надає соціальна політика, яка 
направлена на постійне але незначне збільшення мінімальної заробітної плати. У таких умовах господарським керівникам необхідно 
здійснювати контроль над мірою праці на основі вдосконалення сучасних методів його нормування. 

Розглянута концепція є найбільш ефективним варіантом вживання в практичних умовах закону розподілу по праці. Орієнтуючи 
персонал на підвищення рівня ефективності конкретної праці, власники підприємств нівелюють протиріччя між особистими і суспільними 
інтересами в контексті здобуття прибутку і розподілу дивідендів. Економічною основою цього процесу є процес реалізації продукції, що 
забезпечує створення фондів прибутку і оплати праці і дивідендів. Причому менша частина додаткового прямує на утворення суспільних 
фондів вжитку в цілях забезпечення загальних потреб персоналу (здобуття освіти, забезпечення медичної допомоги, виховання молоді і 
ін.). 

Підвищення ефективності виробництва обумовлене кількісними і якісними компонентами функціонування персоналу, і 
відповідними ним джерелами. Вони утворюються за рахунок частини чистого прибутку, який прямує на вжиток. Необхідно забезпечити 
тенденцію абсолютного і відносного зростання оплати праці персоналу в умовах зниження питомої ваги відповідного фонду в об'ємі 
виробленої продукції. 

Уряд України постійно проводить економічну політику, яка направлена на підвищення рівня грошових доходів найнятих 
робітників і членів акціонерних суспільств. У своїй діяльності вони прагнуть збільшити добробут працівників за рахунок зростання 
кінцевих результатів функціонування підприємств і зниження темпів інфляції. Таким чином, акціонерна власність на засоби виробництва 
виступає у вигляді економічної форми розподілу чистого прибутку на оплату праці і виплату дивідендів. У зв'язку з тим, що дана форма 
власності не знайшла поширення в суспільстві, вона може трансформуватися в іншому характері або розпастися. 

Важливим чинником становлення ринкових стосунків є свобода підприємств у встановленні норми додаткової вартості (Н п.с.), яка 
визначається індивідуальними зусиллями персоналу. У практичній діяльності вона розраховується таким чином: 

 Нп.с.=Пс / Кп 
де: Пс - додаткова вартість 
        Кп - змінний капітал 
Цей підхід, що враховує ціну товару, підвищує рівень ефективності функціонування промислового підприємства. Економічною 

основою є вживання сучасних технічних засобів і виробництво високоякісної продукції, що не є результатами праці всього персоналу. 
Одночасно, різний за об'ємом розмір прибутковості промислового виробництва зазвичай залежить від наступних чинників: 

1. Рівнем продуктивності праці персоналу; 
2. Технічною оснащеністю підприємства; 
3. Умовами виробництва і іншими. 
У практичній діяльності недопустимо рівність норм вироблення і відповідного заробітку. Найманий персонал, може випускати 

однорідну продукцію на всілякому устаткуванні з різними рівнями потужності і інших технічних параметрів. Відповідно норма додаткової 
вартості різнитиметься. 

У сучасних умовах структура змінного капіталу багатогранна. Він складається з наступних укрупнених елементів: 
1. Фонд оплати по праці; 
2. Фонд матеріального заохочення; 
3. Виплати із спеціальних фондів; 
4. Дивіденди та інші. 
Укрупнену структуру додаткового продукту формують наступні компоненти: 
1. Прибуток від виробничої і реалізаційної діяльності підприємств; 
2. Відрахувань на заробітну плату; 
3. Податку із звороту; 
4. Відсотків за кредит і так далі 
Далі за рахунок створеного додаткового продукту створюються наступні фонди: 
1. Фонд накопичення і вжитки; 
2. Фонд оплати праці невиробничого персоналу; 
3. Страховий фонд. 
Таким чином з частини створеною персоналом підприємств додаткової вартості створюється фондова система, що задовольняє 

потреби власника і акціонерів. Отже ця вартість повинна поширюватися між всіма акціонерами і бути потужним мотиваційним джерелом 
функціонування персоналу. 

Незначна частина додаткової вартості підприємства прямує для утворення споживчих фондів, що витрачаються з метою 
задоволення потреб власника і обмеженої кількості акціонерів. Отже, розподіл додаткового продукту здійснюється між акціонерами. Але 
виходячи з позицій ефективного управління персоналу їх питома вага має мізерну величину. В той же час лише додаткова вартість є дієвим 
джерелом, що робить істотний вплив на підвищення ефективності промислового виробництва. Крім того надлишкова доля додаткової 
вартості має бути направлена на розширення обсягів виробництва. В цілях посилення ефективності управління персоналом необхідно 
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додатковий продукт, який по суті є необхідним компонентом промислового виробництва постійно направляти на підвищення рівня 
мотивації найнятих робітників. Отже, переміщення необхідного і додаткового продукту на етапі остаточного вжитку означає пересування 
джерела утворення продукту виробництва в сферу розподілу. 

В даний час економісти висловлюють різну думку з питання розрахунку рівня необхідного продукту. Одна група дотримується 
думки, що цей рівень має бути однаковим і крізним для всієї сукупності виробничо-управлінської функції підприємства. Інша група 
дотримується аналогічної позиції “теоретичним обґрунтуванням зрівняльності в процесі розподілу предметів вжитку” [1]. Досить широко 
поширена думка, що найважливішим завданням є “знаходження правильного способу для нівеляції протиріччя між вимогою закону 
розподілу по праці, єдністю норми необхідного продукту і її відмінностями в економічній дійсності” [2]. 

На наш погляд, розрахунок рівня необхідного продукту на всіх виробничих і господарських рівнях повинен здійснюватися з 
врахуванням наступних чинників: 

1. Гострої необхідністю значного підвищення рівня ефективності промислового виробництва; 
2. Стабільною незмінністю співвідношення між необхідним продуктом (працею) всього персоналу. 
Таке ставлення питання є обов'язковою умовою ефективної взаємодії мотиваційних і трудових процесів. Соціально-економічна 

роль розподілу фонду вжитку відповідно до кількісних і якісних показників управління персоналом доцільно трактувати як передумову 
забезпечення функціонування принципу “рівної оплати за рівну працю”. Цей підхід забезпечує задоволення потреб персоналу і подолання 
порогу бідності. 

Промислові підприємства функціонують в умовах значного ослаблення фінансової системи. Тому процес опосередковування 
абстрактної праці в конкретний втілений у вартості реалізованої і сплаченої продукції. У цих умовах підвищується якість продукції за 
рахунок зниження його кількості, втіленої в одиниці споживчої вартості. В зв'язку з цим результати індивідуального і інших економічних 
показників колективної праці (у тому числі управлінського) виявляються у вартісному вигляді. У умовах, що склалися, розподіл фонду 
вжитку необхідно здійснювати виключно за кінцевими економічними показниками. Акціонерний характер промислового виробництва 
встановлює єство економічних стосунків як тісний взаємозв'язок між власниками, найманим персоналом і підприємством. Процес 
підвищення ефективності функціонування промислових підприємств і управління персоналом головним чином взаємозв'язаний з певними 
економічними законами і системою інтересів найнятих робітників. Важливим аспектом цього процесу є концентрація виробничого 
капіталу. Вона визначає соціально-економічне єство розподільних стосунків і мотивується жорсткою конкуренцією, яка впливає на весь 
персонал підприємства. 

Найбільш дієвим елементом управління персоналом є оплата праці найманого персоналу (як чинник його мотивації). У умовах, що 
діють, передбачено постійне збільшення фонду вжитку як засоба управління процесом підвищення рівня промислового виробництва. 

Сукупність розглянутих економічних концепцій опосредствуется таким чином, що процес реалізації виробленої продукції 
відбувається відповідно до потреб власників в здобутті фінансових коштів в основному на території України. 

Процес управління регулюванням фонду вжитку повинні обов'язково забезпечити чіткі пропорції між доходами і витратами 
персоналу на основі збільшення виробництва якісної продукції. Відповідно, організація управління процесом підвищення ефективності 
функціонування підприємства повинна враховувати наступні обставини: 

1. Рівень напруженості індикативних завдань; 
2. Якість встановлюваних норм часу (вироблення); 
3. Рівень зниження повної собівартості (трудомісткості) виготовлення і реалізації продукції; 
4. Тенденції до підвищення життєвого рівня персоналу і його стабілізації 
 Певне місце в організації управлінського процесу займають дві концепції 
1. Концепція неухильного зростання продуктивності праці всього персоналу і найманих робітників; 
2. Концепція відповідності між випуском виробничих засобів і предметів вжитку. 
Вплив цих концепцій визначає рівень горизонтальної і вертикальної диференціації оплати праці залежно від нижчезазначених 

чинників: 
1. Кваліфікація найманого персоналу; 
2. Кількість і якість випущеної продукції; 
3. Результативність функціонування підприємства; 
4. Ступень вживання форм і систем мотивації персоналу з метою приросту колективних кінцевих результатів виробництва. 
Взаємозв'язок концепцій вартості і регулювання по праці зводиться до вільного ціноутворення і прискорення швидкості звороту 

грошових коштів. Ефективна організація процесу управління персоналом знижує рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції і, 
автоматично, збільшує дохід власника. Тому виникає можливість утворення фондів мотивації і нарахування відповідних дивідендів. 

В умовах ринкової економіки посилюється взаємодія процесу управління персоналом з дією вказаної концепції. Крім того, цей 
факт не виключає необхідності регулювання вартісних або трудових процесів. Так, зокрема, А.Лішиленко підкреслює необхідність в 
мотиваційному процесі застосовувати методи регулювання по трудовому вкладу і додатковій дорозподіл за вартістю [3]. У далекому 1921 
року відомий економіст по праці А.Гастєв [4] писав: “Міра устаткування, зношеності машин, доброякісність сировини і інше мають бути 
взяті до уваги, що б незалежні від самого робочого причини не могли впливати на стан його заробітної плати”. Аналізуючи вміст цієї 
роботи можна зробити висновок про те, що суспільно необхідні витрати праці персоналу мають бути закладені в ціну продукції, а не 
навпаки. Концепції вартості і розподілу по праці взаімовлияют на економічні процеси. Наприклад, в своїх дослідженнях Г.Десслер 
обґрунтовано стверджує, що, “праця в процесі обміну і при регулюванні вимірюється по-різному: в процесі обміну середніми суспільно 
необхідними витратами, а при регулюванні фактичними витратами, відповідно до кількості і якості праці” [5]. 

Важливе значення має процес оцінки рівня управління індивідуальною працею на основі закону вартості. Багато економістів 
дотримуються думки, що він застосовується в процесі оцінки праці кожного індивідуального (а не сукупності) працівника. Тобто 
найважливіший елемент оплати праці - його тарифна частина знаходиться у взаємозв'язку із законом вартості в контексті порівняння 
трудових витрат. Тоді системні тарифні елементи доцільно трактувати як опосередкована абстрактна праця. В зв'язку з цим процес 
управління мотивацією персоналу необхідно здійснювати по сукупності конкретної і абстрактної праці, втіленої в долях виробленої 
продукції. 

Рівень взаємодії концепції розподілу по праці (його дотримуються урядові органи) і закону вартості обумовлений їх єством і 
формою прояву в конкретній економічній дійсності. Процес розподілу може базуватися на конкретній або абстрактній праці, а також їх 
сукупності. У цьому питанні єдина думка в учених-економістах відсутня. 

Практики, які вважають, що розподіл здійснюється першим способом, аналогічно визначають роль і місце всіх системних тарифних 
елементів [6] в співвідносному процесі. Основним їх аргументом є те, що на основі тарифної системи відбувається порівняння конкретної 
праці. В той же час закон вартості має обмежену сферу дії і ототожнюється у вартісній формі. 

Друга група фахівців доводить, що розподільні стосунки опосредується в абстрактній праці [7], що обумовлене законом вартості. 
Авторська позиція полягає в тому, що розподільний процес підміняється законом вартості і не рівнозначний йому. В окремих випадках 
вказаний процес має протилежний сенс. Ця позиція заснована на зіставленні зусиль сукупності найманого персоналу в безпосередньо 
суспільній формі і непрямому порівнянні праці. 

Автор статті згоден з думкою фахівців, що дотримуються третього (сукупного) варіанту [8]. Ця позиція заснована на спільності 
управлінського і виробничого процесів. Крім того, вона надає можливість обґрунтувати підхід, який характеризує сферу взаємодії і вміст 
концепцій вартості і розподілу по праці. 
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Для забезпечення якісного аналізу збільшення обсягів виробництва доцільно зіставити процеси розподілу по праці з обміном 
еквівалентів. Необхідно підкреслити, що поняття “еквівалентність” в трактуванні концепції розподілу по праці не ідентична її сенсу 
відповідно до закону вартості. Дане поняття можна використовувати в процесі аналізу товарно-грошових стосунків і стосунків в розподілі 
необхідного і додаткового продукту. Крім того, необхідно підкреслити, що змістовність і міра еквівалентності на промислових 
підприємствах змінилася. Спостерігається стійка тенденція зниження рівня керованості найманого персоналу. 

Під впливом концепції розподілу по праці (аналогічно з іншими розглянутими законами і тенденціями) власникам підприємств 
доводиться збільшувати рівень оплати праці і фонду вжитку. Вона обусловлює диференціацію середньої заробітної плати і стримує 
зниження обсягів виробництва. В даний час дія економічних законів і концепцій враховує при постійному підвищенні рівня і темпів 
зростання оплати праці і розробці нових ефективних методів управління персоналом. Причому найважливішу роль у вирішенні вказаних 
завдань грає сукупність розглянутих концепцій. 

Концепція продуктивності праці, що підвищується, робить вплив на процес управління і мотивації персоналу. Вони взаємозв'язані 
на основі процесу підвищення рівня ефективності кінцевих результатів функціонування підприємства. В той же час процес розподілу 
національного доходу обумовлений рівнем продуктивності праці. У зв'язку з цим, чим достовірніше облік дії економічних концепцій, що 
функціонують в умовах ринкової економіки, тим ефективніше будуть вирішені проблеми розвитку промислових підприємств і управління 
персоналом. 

 
РЕЗЮМЕ 
Визначені основні економічні закони і концепції, які роблять вплив на процес управління і мотивації найманого персоналу, виходячи з 
позицій підвищення ефективності функціонування промислових підприємств. Розглянутий процес взаємозв'язку концепцій розподілу по 
праці і вартості промислової продукції. 
Ключові слова: економічні закони, концепції, промислові підприємства, чинники, взаємозв'язок, матеріальна мотивація, персонал, найняті 
робітники, управління. 
РЕЗЮМЕ 
Определены основные экономические законы и концепции, которые оказывают влияние на процесс управления и мотивации наемного 
персонала исходя из позиций повышения эффективности функционирования промышленных предприятий. Рассмотрен процесс 
взаимосвязи концепций распределения по труду и стоимости промышленной продукции. 
Ключевые слова: экономические законы, концепции, промышленные предприятия, факторы, взаимосвязь, материальная мотивация, 
персонал, наемные работники, управление. 
SUMMARY 
Basic economic laws and conceptions which have influence on the process of management and motivation of the hired personnel coming from 
positions of increase efficiency functioning of industrial enterprises are certain. The process of intercommunication of distributing conceptions is 
considered on labour and cost of industrial products. 
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Актуальність проблеми. В Україні в умовах посилення регулюючого впливу держави на процеси, що відбуваються при реалізації 

пріоритетів соціально-економічної політики, виникає потреба у вирішенні наявних проблем у відповідних сферах із максимально 
ефективним використанням ресурсів. Тому програмний інструментарій вирішення національних питань в свою чергу потребує 
використання сучасних економічних технологій і перетворення у дієвий механізм постановки та реалізації урядових завдань. 

Одним із дієвих способів впливу на ці процеси є розроблення ефективних програм, що дають змогу інституціям, відповідальним за 
прийняття державних рішень, чітко визначити пріоритети, цілі й напрями соціально-економічного розвитку на коротко-, середньо- і 
довготривалу перспективи, а також конкретні заходи, котрі забезпечують їх досягнення, з визначенням необхідних для цього фінансових, 
матеріально-технічних, інформаційних та трудових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи ефективність та результативність діяльності органів влади, є ряд 
зарубіжних та вітчизняних публікацій (К. Вайс [1], Е. Ведунг [2], Н. Мельтюхова [3], В.В. Корженко [3], А.Чемерис [4]та ін.), в яких 
робиться спроба віднайти критерії, за якими можна її оцінити. Формування та впровадження програм при реалізації пріоритетів соціально-
економічного розвитку держави на сьогоднішній день залишаються нерозв'язаними проблемами, оскільки вони зумовлені відсутністю 
стратегічної політики у більшості сферах суспільного життя. Окремі аспекти зазначених проблем розкрито у працях вітчизняних науковців, 
таких як Г. Костенко,  І. Малярчука, Д. Полозенка, Б. Шуляка та інших. Стан наукової розробки проблеми показує, що на сучасному етапі 
розвитку вітчизняні науковці розглядають різні аспекти проведення оцінювання діяльності як в органах виконавчої влади, так і в органах 
місцевого самоврядування. Однак, дослідження не мають системності та комплексності стосовно їх застосування саме в аспектах реалізації 
програм та проектів, стратегій розвитку. Таким чином, актуальність обраної теми для дослідження обумовлюється як недостатністю 
теоретичної розробки цього питання в науковій літературі, так і відсутністю дієвих та ефективних систем оцінки. 

Формулювання цілей статті є визначення оцінки результативності та ефективності виконання державних цільових програм 
(ДЦП) та ступеню ефективності використання бюджетних коштів і формування класифікації показників результативності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність є характеристикою безпосередніх результатів діяльності, 
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результативність натомість – наслідками діяльності, тобто явищами, спричиненими продуктами діяльності і передбачає порівняння 
досягнутих результатів з цілями, зіставленими з використаними для досягнення цих цілей ресурсами. 

Будь-яке управлінське рішення, спрямоване на підвищення економічної ефективності та результативності, потрібно оцінювати з 
позиції остаточного результату, що співвідноситься із затраченими ресурсами, і розглядати з позиції цілей, методів, функцій, процесів, 
організаційних структур, тобто всієї сукупності використовуваних способів для їх досягнення. Тому, досліджуючи результативність та 
ефективність з боку менеджменту, можна виявити можливості і напрямки розвитку організації, отримати інформацію щодо необхідності 
створення нового товару, диверсифікації щодо проблем взаємодії учасників виробничого і управлінського процесу. На думку Федулової Л. 
І., ефективність — результативність процесу, операції, проекту, яка визначається як співвідношення ефекту, результату до витрат, 
обумовленим його отримання [6]. 

Результативність — це міра точності управління, яка характеризується досягненням очікуваного стану об'єкта управління, мети 
управління або рівнем наближення до неї [7].  

Переважно результативність розглядають як критерій діяльності виробничої сфери. Однак сучасні державотворчі процеси 
підштовхують шукати шляхи підвищення ефективності виконання програм. Тому реалії диктують необхідність подальших наукових 
досліджень теоретичних і практичних проблем у пошуках моделей оцінювання ефективності програм, обґрунтування шляхів їх вибору, 
удосконалення, відпрацювання механізмів оптимізації діяльності суб’єктів державного управління на основі впровадження оцінки їх 
результативності. 

На сьогодні оцінка економічної і соціальної ефективності виконання завдань і заходів ДЦП, визначення основних принципів та 
методологічних підходів щодо формування системи кількісних і якісних показників (індикаторів) оцінки ефективності ДЦП з урахуванням 
специфіки окремих програм здійснюється відповідно до Наказу Мінекономіки [5] і використовуються при уточненні завдань та заходів 
ДЦП, визначенні пріоритетності при формуванні переліку ДЦП, розробці державними замовниками ДЦП методик оцінки ефективності 
виконання певних програм. 

Для ефективного використання державного бюджету потрібні прозорі прогресивні технології та дієві важелі державного 
управління потоками фінансових ресурсів. Тому програмно-цільовий метод є ключовим інструментом регулювання використання 
бюджетних коштів. За допомогою цього методу оцінюються різні варіанти управлінських рішень для досягнення очікуваних результатів та 
посилюється контроль за використанням коштів (рис. 1). 

Як показує світовий досвід, застосування програмно-цільового методу дає змогу передбачити результати виконання кожної 
бюджетної програми, а також оцінити ефективність використання державних коштів на кожному етапі. 

Оцінка програм включає насамперед порівняння результатів і витрат на їх досягнення, аналіз тривалості їх виконання, необхідності 
й відповідності цих програм вимогам часу. Застосування відповідних показників дає можливість порівнювати стан виконання програм у 
динаміці, за роками та між головними розпорядниками бюджетних коштів, передбачати термін їх виконання та визначити найефективніші 
програми при розподілі бюджетних коштів на середньострокову перспективу. 

Програмне вирішення проблеми, підвищення конкурентоспроможності економіки України і перетворення її у країну високого 
рівня життя та привабливе середовище для інвесторів досі не знаходило свого місця серед дієвих інструментів реалізації державної 
економічної політики. В той час як високі рейтинги багатьох європейських країн, включаючи нових членів ЄС, досягнуто завдяки 
ефективному використанню саме програмного інструментарію. 

В Україні реаліями залишаються численні (біля 200) цільові програми, що недостатньо фінансуються і потребують ревізії на 
відповідність новим викликам часу та обґрунтованим і прийнятим громадськістю стратегічним пріоритетам розвитку. Євроінтеграційні 
наміри України слабко реалізуються у програмному співробітництві. 

 

 
Рис. 1. Бюджетне планування за програмно-цільовим методом 

 
Оцінка результативності програм є досконалим інструментом управління, який дає можливість здійснити оцінку ефективності 

використання головним розпорядником коштів на виконання бюджетної програми для досягнення її мети та завдань. 
Оцінка результативності програм може сприяти визначенню пріоритетів у діяльності головного розпорядника. Важливо при цьому 

вивчити діяльність та результати програми в цілому, а не просто її кількісні показники або ефективність.  
Визначити ступінь ефективності використання головним розпорядником бюджетних коштів можна за допомогою результативних 

показників (класифікацію яких узагальнено в табл. 1), використання яких є корисним аналітичним інструментом. 
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Таблиця 1 
Класифікація показників результативності виконання цільової програми 

 Групи показників Перелік показників 
Загальний обсяг видатків за програмою 
Обсяги змінних і постійних витрат 
Обсяги ресурсів кожного виду, що використовуються під час виконання програми 

Показники витрат 

Обсяги поточних і капітальних видатків 
Обсяг виготовленої продукції, наданих послуг, виконаних робіт Показники продукту (послуг) 
Кількість користувачів товарами, роботами, послугами 
Підвищення рівня добробуту населення 
Вплив на навколишнє природне середовище 
Вплив на престиж держави 

Показники ефективності 

Вплив на стан здоров’я, культурний, освітній, науковий рівень населення 
Показники якості Зниження рівня захворюваності, злочинності тощо 

Абсолютні показники Отримані асигнування за загальним фондом на виконання програми 
Показники оплаті праці Відносні показники 
Видатки на придбання на одиницю поточних матеріалів 
Відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до 
визначеного обсягу фінансових ресурсів 

Показники продуктивності 

Відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до обсягу 
вхідних ресурсів (праці, вартості використовуваних основних засобів, матеріальних ресурсів 
тощо) 
Ступінь досягнення запланованих цілей 
Співвідношення кінцевих результатів програми до обсягу вхідних ресурсів 

Показники результативності 

Співвідношення обсягу вихідного продукту і кінцевих результатів програми 
Витрати ресурсів на одиницю показника продукту 
Витрати ресурсів на одного працюючого 
Частка кожного виду видатків у загальній структурі видатків за програмою 
Сума видатків в грошовому виразі на одиницю показника продукту 

Показники економічності 

Сума видатків в грошовому виразі на одного працюючого 
Систематизовано та удосконалено автором відповідно до джерел [8], [9, с. 157], [10], [11, с. 282-284], [12], [13, с. 29] 

 
Варто зазначити, що показники ефективності виконання програмних заходів враховуються при прийнятті управлінських рішень 

щодо уточнення завдань та заходів ДЦП, визначення їх пріоритетності при формуванні переліку програм, які планується виконувати у 
відповідному році з використанням коштів державного бюджету, для розроблення державними замовниками програм методик оцінки 
ефективності виконання конкретних програм. 

Визначення результативності виконання ДЦП в цілому та за етапами ґрунтується на використанні системи показників 
(індикаторів), які обчислюються як співвідношення фактичних і планових показників виконання програмних завдань, і забезпечують на 
основі врахування відхилень цих показників прийняття рішень унаслідок оцінки ступеня досягнення встановлених програмних цілей та 
запланованої ефективності витрат коштів. Порівняння фактичних показників конкретних програм із плановими (затверджені програмою) 
здійснюється шляхом: оцінки витрат з державного бюджету та інших джерел на реалізацію програмних заходів (показників витрат); оцінки 
ступеня досягнення проміжних та кінцевих цілей реалізації програми з використанням показників обсягу виробленої продукції унаслідок 
виконання програмних заходів (показників продукту); визначення ступеня досягнення параметрів якості виробленої продукції (показників 
якості); оцінки ефективності затрат ресурсів, які використані для виконання програмних завдань (показників ефективності); оцінки рівня 
залучення коштів із бюджетних і позабюджетних джерел та їх співвідношення (індикаторів співфінансування). Інформаційною базою для 
визначення фактичних показників ефективності виконання програмних заходів є дані паспортів конкретних програм та щорічних звітів про 
хід їх реалізації, а також дані статистичної, бухгалтерської та іншої звітності за відповідний період тощо [5]. 

Для більш точного визначення сумарного економічного ефекту реалізації ДЦП слід враховувати також ефект від міжпрограмних 
зв’язків, а також ефект від взаємозв’язку програмної концентрації, централізації, спеціалізації і кооперування, раціонального 
співвідношення заходів по їх оптимізації і подальшого розвитку. Таким чином, реалізація запропонованого методичного підходу дає 
можливість оцінити ефективність виконання завдань і заходів державних галузевих програм з урахуванням специфіки галузевого розвитку. 

Таблиця 2  
Систематизація параметрів оцінки ефективності програми 

Ознаки оцінки Параметри оцінки Критерії оцінки Успіху програми Засоби виміру 
Індикаторів 
(показників 
Виконання) 

Стан виконання 
програми 

Виконання програмних заходів: 
дотримання плану робіт, якість 
виконання 

Умови, при яких можна вважати всі 
заплановані в програмі заходи 
виконаними. 

Результативність 
програми 

Досягнення поставлених у програмі 
завдань. 

Умови, при яких програму можна 
вважати завершеною, а завдання – 
виконаними: 

Ефективність програми Співвідношення результатів 
програми з ресурсами, витраченими 
в ході її реалізації («вартість 
результатів») 

Умови, при яких співвідношення 
ресурсів і витрат можна вважати 
виправданими і економічно вигідними 

Вплив програми на 
соціально-економічний 
розвиток 

Позитивний / негативний вплив 
програми на розвиток  

Умови, за яких можна вважати, що 
ціль програми досягнута, соціально-
економічна ситуація покращилася під 
впливом програми 

Визначення 
показників: Джерело 
інформації: Метод 

одержання 
інформації 

Періодичність: 
Точка відліку: 

Одиниця виміру: 

 
На думку Антипової Т.В., Фадейкіної Н.В. оцінити економічну ефективність можна у тому випадку,  якщо оцінювана діяльність 

має чітко визначені цілі,  завдання і кінцевий результат.  Як наслідок, можна співвіднести понесені витрати з досягнутим результатом,  і 
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оцінити таким чином економічну ефективність здійсненої діяльності.  Як правило,  мова про оцінку комплексної економічної ефективності 
тієї або іншої діяльності заходить в разі реалізації програмних заходів, зокрема державних соціально-економічних цільових програм [14, c. 
142].  

Таким чином, оцінка програм є складним процесом, оскільки передбачає аналіз наслідків програмної діяльності. Отримана в 
результаті оцінки програм інформація використовується керівниками програм для визначення їх ефективності і прийняття рішень щодо їх 
майбутнього фінансування. Тому для оцінки ефективного виконання програм важливим є визначення параметрів, критеріїв оцінки для 
успіху програм, а також засобів виміру показників, які систематизовані, та за допомогою яких можна проаналізувати результативність 
використання бюджетних коштів (табл. 2).  

Підвищення ефективності бюджетного програмування потребує забезпечення дієвого контролю за виконанням програм, саме у 
цьому контексті особливого значення набуває удосконалення інформаційно-аналітичних можливостей щодо здійснення моніторингу ДЦП, 
включаючи аналіз їх виконання за контрольними (результативними) показниками, представленими у паспорті програми. Підвищення 
ефективності бюджетної діяльності може бути досягнуто також за рахунок використання потенціалу довгострокового та 
середньострокового бюджетного планування. При цьому особливого значення набуває розмежування стратегічних цілей та цілей робочих 
(або проміжних). 

Всі результативні показники потрібно вибирати для кожної програми за трьома критеріями: 
 по-перше, вони повинні бути переконливими і стосуватися головних завдань ДЦП на рік; бути значимими для керівників у 

процесі розробки рішень і управління програмою; ефективно показувати вплив різних напрямів діяльності на виконання завдань і 
пріоритетів програми; сприяти у визначенні впливу різних рівнів витрат на продуктивність програми та її пріоритети. Показники повинні 
бути вимірними, щоб їх можна було використовувати протягом року. 

 по-друге, результативні показники мають бути чіткими і не повинні залишати сумнівів у тому, що дана інформація означає. 
 по-третє, вони повинні бути послідовними і стосуватися безпосередньо питання, яке характеризують; їх слід використовувати 

в однаковий спосіб кожного разу, коли вони з'являються. 
Розробка системи оцінки програм за допомогою результативних показників передбачає розуміння того, якої мети намагаються 

досягти у разі виконання програми, хто є її основними користувачами клієнтами, і наскільки є повною інформація про обсяг послуг, що 
надаються програмою за відповідний проміжок часу. 

Висновки. Оцінка результативності програм є досконалим інструментом управління, який дає можливість здійснити оцінку 
ефективності використання головним розпорядником коштів на виконання програми для досягнення її мети та завдань. 

Оцінка результативності програм може сприяти визначенню пріоритетів у діяльності головного розпорядника. Важливо при цьому 
вивчити діяльність та результати програми в цілому, а не просто її кількісні показники або ефективність.  

Таким чином при здійсненні оцінки ефективності виконання ДЦП та розробці способів виміру та формуванню критеріїв 
ефективності потрібно врахувати не тільки економічну складову, але й інші складові ефективності. Тому оцінка ефективності виконання 
ДЦП: 

допомагає збирати інформацію про результати програм та ефективність їх реалізації,  
дозволяє ставити правильні питання щодо ефективності витрачання бюджетних коштів; 
дозволяє визначати, наскільки ефективно використані можливості бюджету; 
допомагає удосконалювати аналітичну базу та розвивати аналітичні підходи до прийняття рішень; 
допомагає визначати пріоритети у діяльності розпорядника бюджетних коштів. 
Перспективи подальших наукових розробок у даному напрямку є запровадження науково-обгрунтованої методології оцінки 

ефективності державних цільових програм для забезпечення методичної та організаційної єдності у процесі проведення щорічних перевірок 
ходу реалізації цільових програм, а також поєднання формалізованих процедур розрахунку та експертних оцінок.  
 
РЕЗЮМЕ 
Досліджено результативність використання бюджетних коштів та оцінка ефективності виконання державних цільових програм, в результаті 
чого запропоновано систематизований підхід, за допомогою якого можна оцінити успіх реалізації програми. Узагальнено та удосконалено 
класифікацію показників результативності виконання цільової програми 
Ключові слова: ефективність програми, оцінка, цільова програма, результативність, пріоритет, бюджетні кошти, моніторинг 
РЕЗЮМЕ 
Исследована результативность использования бюджетных средств и оценка эффективности выполнения государственных целевых 
программ, в результате чего предложен систематизированный подход, с помощью которого можно оценить успех реализации программы. 
Обобщена и усовершенствована классификация показателей результативности выполнения целевой программы 
Ключевые слова: эффективность программы, оценка, целевая программа, результативность, приоритет, бюджетные средства, мониторинг 
SUMMARY 
The effectiveness of budgetary funds using and efficiency estimation of state target programs execution have been researched and as a result to 
propose systematic approach that allows to estimate program successful providing was proposed. The classification of effectiveness indicators of 
target program execution has been summarized and developed 
Key words: program efficiency, estimation, target program, effectiveness, priority, budget funds, monitoring 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ  В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 

Севрюкова С.В., здобувач Донецького національного університету   
 

Постановка проблеми. Збільшення людського капіталу, який дозволяє підвищити статки окремого індивіда, прибуток 
підприємств та національний дохід держави, є запорукою стабільного розвитку. У зв’язку з цим поліпшення його кількісних та якісних 
характеристик набуває особливої значущості, що виявляється чине найбільш актуальним для рівня домогосподарств, які є вихідним 
пунктом формування людського капіталу. Вони впливають на всі його складові (стан здоров’я людини; можливість отримати нею освіту, 
тобто набути певного запасу знань, умінь, навичок, здібностей; її мотивації) та виступають головним інвестором у нього на початковому 
етапі. Тому сьогоденні проблеми домогосподарств розглядаються як загрози формуванню людського капіталу та чинники, що 
перешкоджають його розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість публікацій провідних закордонних та вітчизняних вчених присвячена 
відособленому розгляду проблем функціонування й розвитку домогосподарств та формування людського капіталу. Зокрема, людський 
капітал у найрізноманітніших його аспектах досліджений у роботах: Г.Беккера, І. Фішера, Л.Туроу, Ф.Махлупа, Е.Денісона, В. Гейця, А. 
Чухна, О. Грішнової, О. Новікової, В. Куценко, М. Долішнього, А. Корицького та ін. Домогосподарства України з позицій їх розвитку в 
умовах трансформації економіки та різних характеристик життєдіяльності вивчать М. Ватаманюк, М. Литвак, Л.Бальцерович, Є. 
Антосенков, Д. Богиня, Е. Лібанова тощо. 

Серед провідних вітчизняних вчених, які вивчають домогосподарства через їх вплив на людський капітал, слід зазначити: 
В. Антонюк, Н. Можайкіну, О. Набатову, Ю. Станкевич, В. Кавецького, В.Міненка і т.д. Вони розглядають переважно питання доходів і 
витрат домогосподарств та їх ролі у відтворенні людського капіталу. 

Виділення невирішеної проблеми. Недостатньою є кількість публікацій з дослідження проблем формування і розвитку людського 
капіталу в аспекті життєдіяльності домогосподарств та проблем, що на них впливають. Зокрема, відсутня загальноприйнята класифікація 
сучасних проблем домогосподарств, не простежується взаємозв’язок між окремими проблемами та їх дією на формування елементів 
людського капіталу. 

Мета наукової статті – визначення ключових проблем функціонування та розвитку домогосподарств України в контексті 
формування людського капіталу. 

Результати дослідження. Відповідно до Закону України про «Всеукраїнський перепис населення» під домогосподарством 
розуміють сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним 
для життя, ведуть спільне господарство й об'єднують та витрачають кошти (повністю або частково). Наявність родових чи будь-яких інших 
зв’язків при цьому не є обов’язковою умовою [1]. 

Проблеми функціонування та розвитку домогосподарств досліджуються науковцями насамперед входячи із питань, які вони 
розглядають, а не як окремий блок характеристик домогосподарств. Через це та з огляду на складність і багатоаспектність проблем 
домогосподарств виділяються, як правило, поодинокі, розрізнені групи проблем домогосподарств. Наприклад Ю.Ю.Станкевич розглядає 
виключно проблеми розвитку домашніх господарств, серед яких виділяються: соціально-економічні, нормативно-правові, організаційні та 
фінансово-кредитні [2].  

Всі проблеми домогосподарств можуть бути представлені єдиною класифікацією залежно від ознак, що лежать в їх основі (табл.1). 
Виділення зазначеної класифікації проблем є умовним, воно може бути розширено та доповнено. 

Оскільки найбільш показовою є група проблем за змістовним наповненням, у даній статті розглянемо деякі притаманні сучасним 
домогосподарствам України проблеми, що належать до цієї класифікаційної ознаки. 

Соціально-економічні проблеми домогосподарств являють собою найбільшу групу проблем домогосподарств. Вони виявляються 
у нерівномірному розподілі доходів населення, що призводить до суттєвої диференціації рівня добробуту. Дані показники протягом восьми 
останніх років коливаються у межах 0,243-0,327. Вони суттєво не змінюються та не мають стабільної динаміки до зниження (табл.2). Така 
ж ситуація спостерігається з незадоволеністю домогосподарствами умовами свого життя, питома вага яких у 2011 р. порівняно з 2005 р. 
зросла на 1%. Коефіцієнт економічного навантаження на одного працюючого члена домогосподарства, який також відноситься до цієї 
групи проблем, в цілому по країні у 2011 р. знизився порівняно з попереднім роком на 0,02 в.п., але досі не досяг рівня 2007 р. 

Фінансово-кредитні проблеми проявляються у значній долі витрат на харчування в загальних витратах домогосподарств, 
численних позбавленнях тощо. Так, найпоширенішими позбавленнями домогосподарств у 2011 р. через відсутність коштів були необхідні 
товари та послуги охорони здоров’я, наявність житла у нормальному стані тощо. У порівнянні з 2009 р. у 2011 р. зросла частка домашніх 
господарств, віднесених до категорії бідних на 0,1 в.п., вона досягла познички 25,5%. Негативним моментом є відсутність позитивної 
динаміки показника частки домогосподарств, які не мали коштів для отримання професійної освіти. У 2011 р. доля таких домогосподарств 
склала 5%, що перевищує відповідний показник 2007 р. на 0,7%, але є меншим 2006 р. на 1% [3].  

Демографічні проблеми. Стабільно негативним є зниження загальної кількості домогосподарств за останні вісім років практично 
на 3% (з 17539,4 тис. у 2005 р. до 17022,7 тис. у 2011 р.). Порівняно з 2006 р. на 0,1 % збільшилась кількість малочисельних 
домогосподарств у 2011 р. Особливу загрозу подальшого загострення демографічної ситуації становить кількість одинаків серед 
домогосподарств без дітей, яка у 2011 р. дорівнювала 37%, що на 1% більше відповідного рівня 2005 р. В цих межах коливалась і питома 
вага домогосподарств з дітьми – від 37,5% у 2005 р. до 37,9% у 2011 р., особливе місце серед яких посідають так звані неповні сім’ї, тобто 
домогосподарства з дітьми, які не мають одного або обох батьків (табл.2). 

Нормативно-правові перепони у функціонуванні домашніх господарств виникають через недосконалість чинної законодавчої 
бази. Вони проявляються в ускладненні або неможливості отримання державної соціальної допомоги найменш забезпеченими соціальними 
верствами населення та ін. Вагомість таких недоліків збільшується у зв’язку з їх високою долею у сукупних ресурсах пересічного 
домогосподарства. Так, доля державних дотацій, включаючи стипендії, пенсії та соціальну допомогу, у 2011 р. складала 27% сукупних 
ресурсів домашніх господарств України [3]. 
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Таблиця 2 

Окремі показники життєдіяльності домогосподарств України у 2004-2011 рр. 

Роки 
Показник 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Кількість домогосподарств, тис. х 17539,4 17417,5 17341,1 17199 17097 17050,3 17022,7 
Кількість домогосподарств з 
дітьми, тис. 

х 6577,2 6567,1 6538,8 6497,1 6460,8 6453,2 6450,5 

Нерівність розподілу загальних 
доходів (індекс Джині) 

0,29 0,3 0,302 0,252 0,259 0,257 0,249 0,243 

Диференціація рівня добробуту 
(індекс Джині) 

0,32 0,326 0,327 0,273 0,278 0,277 0,27 0,263 

Чистка домогосподарств, 
житлові умови яких не 
відповідають належним, % 

х 40 40 42 41 42 42 41 

Питома вага домогосподарств, 
що складаються з однієї або 
двох осіб,% 

х х 52,3 51,7 51,2 52,4 52,5 52,4 

Коефіцієнт економічного 
навантаження на працюючого 
члена домогосподарства 

х х 2,52 2,47 2,39 2,4 2,5 2,48 

Питома вага домогосподарств, в 
яких діти виховуються у 
неповних сім’ях, % 

х х 8 7 7 8 8 8 

Частка одинаків серед 
домогоспо-дарств без дітей, % 

х 36 40 39 39 37 37 37 

Питома вага оплати житла, 
комунальних продуктів та 
послуг у структурі сукупних 
витрат, % 

8 6 7 9 7 8 8 8 

  *складено автором за джерелом [3] 

Організаційні проблеми домогосподарств виявляються у недостатній забезпеченості населених пунктів: закладами побутового 
обслуговування; своєчасними послугами швидкої медичної допомоги, особливо у сільській місцевості, де 51% хворих у домогосподарствах 
не мали можливості відвідати лікаря.  

Екологічні проблеми домашніх господарств впливають передусім на стан здоров’я їхніх членів та ведення ними господарської 
діяльності. Особливо гостро ці проблеми проявляються у містах, що обумовлено значною концентрацією різних виробництв. У сільській 
місцевості по всіх вікових групах питома вага людей, які почувають себе добре значно вища. Найяскравішим прикладом впливу 
екологічних проблем на діяльність домогосподарств є наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Протягом 2010-2011 рр. 49% членів 
домогосподарств зазначали, що на стан їхнього здоров’я часткового або серйозно вплинули наслідки цієї катастрофи [3].  

Проблеми, що виникають у домогосподарств, як ключової ланки в системі формування людського капіталу, не можуть не 
відбиватися на його формуванні та розвитку. Взаємозв’язок між проблемами діяльності домогосподарств та їх впливом на елементи 
людського капіталу, на стані яких вони відображаються, представлений на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Вплив проблем функціонування і розвитку домогосподарств на формування активів людського капіталу 
 
Як наслідок невирішеності проблем вітчизняних домогосподарств у сфері освіти, яка є основним активом людського капіталу, 

спостерігається нестача коштів для отримання професійної освіти (5% домогосподарств у 2011 р.), перевищення рівня освіченості міського 
населення над сільським (за показником повної вищої освіти серед населення у віці 22 років і старше рівень освіченості у міських 
поселеннях з 2005 р. збільшився на 5,8% і у 2011 р. склав 30,1%, тоді як у сільських поселеннях це збільшення за відповідний період 
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досягло лише 1,2% з позначкою у 10,3%) тощо. Хоча слід відмітити поступове загальне зростання рівня освіти населення, а отже і 
доступності будь-якої професійної освіти.  

Відносно трудової та навчальної мотивації можна передбачити, що, у зв’язку з високим рівнем бідності серед домогосподарств (у 
2011 р. він становив 24,3%, що більше відповідного рівня 2010 р. на 0,2 в.п.), поганими житловими умовами 41% домогосподарств [3], на 
перших позиціях будуть саме матеріальні мотиви і стимули, а також такі, що опосередковано сприятимуть матеріальній незалежності. 
Очевидним є те, що, за умов значної диференціації у рівні доходів та добробуту, лобіювання власних інтересів і у подальшому 
превалюватиме над суспільними й загальнодержавними.  

Проблема здоров’я членів домогосподарств, яка і без того дуже актуальна, під впливом несвоєчасної швидкої медичної допомоги, 
обмеження споживчих можливостей у сфері охорони здоров’я (у 2011 р. дане обмеження було найбільш розповсюдженим серед 
домогосподарств через недостатність коштів) та харчуванні ймовірно ще більше загостриться. Сприятиме цьому і відсутність поблизу 
житла медичних установ та ін. Особливо загрозливою вдається ситуація зі здоров’ям у домогосподарствах, які мають дітей, оскільки у 2011 
р.: майже кожне четверте з них не мало коштів для оплати ліків та медичного приладдя за призначенням лікаря, кожне п’яте – 
зіштовхувалось з труднощами при оплаті послуг лікаря (крім стоматолога), виділенні коштів на аналізи та життєво необхідні хірургічні 
операції  [3].  

Висновки та пропозиції. Аналіз літературних джерел та статистичної інформації щодо проблем життєдіяльності українських 
домогосподарств дозволив констатувати:  

1. Домогосподарства України мають значну кількість довгострокових та різних за змістовним наповненням проблем, які 
взаємопов’язані одна з одною та впливають на формування і розвиток всіх без виключення основних активів людського капіталу. 

2. Через наявність багатьох проблем, домогосподарства не лише не сприяють у повній мірі формуванню і розвитку людського 
капіталу, але й стримують його прогресивні зміни. Отже подальше поглиблення проблем домогосподарств впливатиме на збільшення 
загроз формуванню та чинників руйнації людського капіталу.  

3. Оскільки проблеми життєдіяльності домогосподарств, такі як бідність, низький рівень доступності медичної допомоги, освіти 
тощо, особливо відчуваються у сільській місцевості та з огляду на їх відносно довгу тривалість (протягом 2004-2011 рр., які розглядались у 
статті), вірогідним є подальше збільшення диференціації у формуванні та розвитку людського капіталу на селі й у місті. 

Своєчасні та комплексні міри з вирішення існуючих проблем функціонування та розвитку домогосподарств разом зі зростанням їх 
оптимістичних очікувань протягом останніх трьох років та впевненості у своєму матеріальному стані на найближчу перспективу (12 
місяців) [3] дозволять істотно поліпшити формування та розвиток людського капіталу в Україні. До складу таких заходів доцільно віднести: 

запровадження систематичного моніторингу стану та розвитку домогосподарств як в цілому по країні, так у регіональному розрізі. 
Для цього доцільно розширити перелік соціолого-статистичних показників аналізу життєдіяльності домогосподарств у державній 
статистиці з метою включення у них інформації про їх заощадження, інвестиції у людський капітал, міграційні настрої, підвищення 
кваліфікації дорослими членами домогосподарств тощо; 

розробка і впровадження ефективних державних та регіональних соціально-економічних програм у сфері освіти, охорони здоров’я, 
регулювання доходів населення;  

реформування системи охорони здоров’я задля підвищення доступу домогосподарств до якісної та своєчасної медичної допомоги, 
ліків та ін.; 

підвищення рівня адресності державної соціальної допомоги найменш захищеним верствам населення; 
збільшення державних інвестицій у сільську місцевість, особливо у поліпшення матеріально-технічної та інформаційно-

технологічної бази навчальних закладів та установ охорони здоров’я, підвищення якості підготовки фахівців, забезпечення зайнятості та 
гідного рівня оплати праці тощо. 

Розробка комплексних заходів із поліпшення життєдіяльності вітчизняних домогосподарств задля створення сприятливих умов для 
формування і розвитку людського потенціалу потребує подальшого опрацьовування та є перспективним напрямом досліджень. 

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена аналізу проблем функціонування та розвитку домогосподарств України. Розроблена їх класифікація. Особлива увага 
приділяється розгляду впливу проблем домашніх господарств на формування складових людського капіталу. 
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РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Слівінська Н.М., доцент Тернопільський національний економічний університет   

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Проблеми 

виходу України з економічної кризи змушують економістів замислюватися над пошуком різноманітних можливостей та невикористаних 
резервів економічного зростання. Роки ринкових перетворень якісно змінили і збагатили тематику наукових досліджень в Україні, проте з 
вітчизняних наукових журналів майже зникли публікації, присвячені проблемам ефективності та продуктивності праці. Недостатньо 
відображає такі дані й офіційна статистика.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми. Методологічні, методичні та прикладні 
питання багатопланової проблеми підвищення ефективності праці були і залишаються об’єктом наукових досліджень. Істотний внесок у 
вирішення цієї проблеми належить зарубіжним дослідникам (С. Брю, Е. Дж. Доллану, Г. Емерсону, К. Макконнелу, А. Маршаллу, П. 
Самюельсону та ін.). Вивченню механізмів та важелів підвищення ефективності та продуктивності праці присвячені  праці таких українських 
вчених: О. Карпіщенко, А. Колот, О. Іляш,            А. Ласкавий, Т. Лепейко, В. Лукашевич, І. Пащенко, І. Прокопенко, А. Ревенко,   В. Савченко, 
М. Семикіна та ін.  

Водночас залишаються дискусійними і повністю не вивченими питання,  пов'язані із встановленням місця і визначенням ролі 
продуктивності праці у підвищенні ефективності діяльності промислових підприємств, дослідження ряду теоретичних і практичних аспектів 
взаємодії продуктивності та ефективності праці. У вітчизняній економічній теорії та практиці мало наукових праць, у яких безпосередньо 
розглядається кількісний зв'язок ефективності праці з чинниками, що на неї впливають.  

Метою статті є обґрунтування чинників і резервів зростання ефективності та продуктивності праці у легкій промисловості, визначення 
перспективних напрямів її зростання в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Легка промисловість – провідна галузь економіки України, яка охоплює 17 підгалузей, має 
потужний виробничий потенціал, здатний задовольняти потреби суспільства товарами народного споживання й промислового призначення та 
сприяти поліпшенню якості життя.  

Легка промисловість України історично має потужний потенціал. У галузі працює понад 10 тис. підприємств, із них у: текстильній 
промисловості – 2,5 тис., виробництві готового одягу та хутра – 6 тис., виробництві шкіри та шкіряного взуття – 1,5 тис. Практично 
підприємства легкої промисловості приватизовані, менше 1% від загальної їхньої кількості становлять підприємства державної власності [1]. 

Пріоритетність розвитку саме цієї галузі зумовлюється значною ємністю внутрішнього ринку (розрахунково 40–50 млрд. грн. щорічно); 
споживанням шкірсировини, вовни, льону, хімічних матеріалів, що є вітчизняною продукцією; низькою енергоємністю виробництва (1–3% від 
валових витрат) та незначним впливом на екологію; забезпеченням значної кількості висококваліфікованих працівників робочими місцями у 
всіх регіонах України. 

Загальновідомо, що практично вся продукція, вироблена українською легкою промисловістю, відправляється в країни Заходу, оскільки 
з 300 діючих вітчизняних фабрик 90% співпрацюють з іноземцями за давальницькими схемами. Система проста: завезли сировину, пошили, 
товар відправили замовникові. З нашого боку використовується  тільки кваліфікована робоча сила.  

Швейна промисловість у січні-травні 2011 р. працювала з темпом 116% до  відповідного періоду 2010 р. Зокрема, обсяг виробництва 
готового одягу з текстилю зріс на 13,8% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. За січень-травень 2011 р. у виробництві шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів також маємо позитивний результат – 110,6% до відповідного періоду 2010 р., зокрема, виробництво шкіри 
зросло на 9%, а виробництво взуття – на 7%. Обсяги виробництва взуття у натуральному виразі збільшились на 3,5% (вироблено 10,1 млн. пар) 
[2]. Асортиментний ряд випуску товарів легкої промисловості залежить від багатьох суб’єктивних чинників, зокрема: модних тенденцій, 
сезонності, особливостей кліматичних умов, а також смаків, уподобань і попиту споживачів тощо. 

Незважаючи на деяке покращення динаміки та асортименту виробництва, легка промисловість, яка нещодавно була галуззю з 
потужним джерелом надходження коштів до бюджету, сьогодні перебуває у складному становищі [3, с.79].   

Доцільно зазначити, що повільні темпи розвитку легкої промисловості спричинені низкою чинників, які залишаються незмінними 
впродовж останніх років:  

вітчизняним товарам легкої промисловості складно конкурувати із дешевими товарами Китаю та Туреччини (як правило, низької 
якості), що ввозяться за демпінговими цінами та як контрабанда; 

значна частка на споживчому ринку одягу та взуття «second-hand», яке користується попитом населення у зв’язку з його низькою 
купівельною спроможністю; 

неефективним є використання систем давальницької сировини;  
наявний низький рівень продуктивності праці у галузі;  
відсутні виробники спеціального обладнання для виготовлення товарів легкої промисловості та запчастин до нього; 
неможливо отримати довгострокові кредити для значної частини виробників товарів легкої промисловості; 
недостатнє бюджетне фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення і впровадження 

новітніх технологій; 
відсутня цілісна державна політика щодо консолідації коштів державного бюджету, власних коштів підприємств, а також кредитів і 

залучених інвестицій. 
Великі підприємства галузі поряд з недостатньою завантаженістю виробничих потужностей характеризуються незначною гнучкістю, 

що потребує кардинальної зміни  підходів до управління підприємствами та їхньої підтримки з боку держави. 
Прерогативою держави є удосконалення інституційно-правового забезпечення інноваційних нововведень на регіональному та 

загальнонаціональному рівнях.  
Першим кроком у цьому напрямку було прийняття нової редакції Закону України (2011 р.) «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні», реалізація якого зумовлюватиме створення високотехнологічної конкурентоспроможної продукції (зокрема у легкій 
промисловості) з ефективним використанням світових науково-технічних досягнень. 

Залишається першочерговою потреба у невідкладному законодавчому оформленні процесу формування та реалізації державної 
політики регіонального розвитку, яка має міститись у положеннях Закону України «Про засади державної регіональної політики». Це сприяло б 
нормуванню основ розвитку економічної самостійності регіонів, зміцненню матеріальної бази та ресурсного забезпечення органів місцевого 
самоврядування. 

Пропонуємо удосконалити нормативно-правову базу, яка забезпечує розвиток легкої промисловості, та покращити дію 
антидемпінгового законодавства з метою захисту вітчизняного ринку від імпортних товарів легкої промисловості. Необхідно також проводити 
ефективну митно-тарифну політику, яка дала б змогу підвищити захист вітчизняних підприємств легкої промисловості згідно з політикою СОТ.        

Доцільним, на нашу думку, є постійний контроль зі сторони держави за  внутрішнім і зовнішнім ринками товарів легкої промисловості, 
що відповідно сприятиме розвитку та функціонуванню виробничого комплексу галузі. 
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На наш погляд, держава має надавати підтримку з питань розробки інноваційних проектів розвитку легкої промисловості, а також 
сприяти залученню інвестицій з боку вітчизняних та іноземних інвесторів у ці проекти. Необхідно також, щоб держава сприяла розвитку 
сировинної бази легкої промисловості, відновленню лляної промисловості. Це, на наш погляд, сприяло б підвищенню конкурентоспроможності 
легкої промисловості як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Отже, основною метою державної політики щодо розвитку легкої промисловості має бути:  
- концентрація фінансових, виробничих і науково-технічних ресурсів, а також координація діяльності органів виконавчої влади, 

підприємств і наукових організацій для забезпечення наповнення ринку України високоякісними конкурентоспроможними товарами 
вітчизняного виробництва; 

- досягнення суттєвого зростання обсягів виробництва у галузі, створення нових робочих місць, що дасть змогу наповнити державний і 
місцеві бюджети. 

Вважаємо за необхідне створення умов для забезпечення технічного та технологічного переоснащення підгалузей легкої 
промисловості, з метою покращення ефективності їх функціонування   на регіональному рівні. Розвиток нових технологій і засобів виробництва 
та створення ефективної науково-технічної політики мають відбуватися з урахуванням галузевих особливостей кожного регіону. 

Значну роль у підвищенні продуктивності та ефективності праці має відігравати пришвидшення інноваційного розвитку легкої 
промисловості шляхом підтримки роботи нових об’єднань українських виробників, зокрема, національного технопарку «Текстиль України» та 
«Український лляний консорціум». 

Важливим резервом зростання ефективності праці у галузі є запровадження нових технологій і устаткування з поліпшеними техніко-
економічними показниками, зменшеною енерго– і ресурсоємністю виробництва. Наприклад, у швейній промисловості, доцільним є 
використання систем автоматизованого проектування швейних виробів. Новітні комп’ютерні системи та їхнє програмне забезпечення 
використовуються для автоматизації операцій з проектування одягу, конструювання базових основ, лекал та їх виготовлення, виконання 
розкладки лекал та її викреслюванням. Фірми «Гербер» (США), «Торей» (Японія), «Лектра» (Франція) тощо пропонують системи, які містять 
спеціалізовані робочі місця, що обслуговуються центральним комп’тером, або містять системи з персональними комп’ютерами. 

Автоматичні розкрійні системи зєднуються з системами підготовки виробництва і автоматизованого настилання матеріалів. 
Продуктивність систем автоматизованого розкрою матеріалів у 6–8 разів вища від продуктивності розкрою традиційної технології. Іхнє 
впровадження у виробництво дасть змогу автоматизувати виробничі прийоми, які виконуються в межах швейної операції. 

На підприємствах легкої промисловості доцільно зміцнити координацію і роботу з покращення організації праці та посилити роль 
соціально-психологічних чинників зростання продуктивності та ефективності праці: підвищити кваліфікацію працівників, піднести їхню творчу 
активність, покращити соціальні умови праці і сприяти розвитку соціальної інфраструктури. 

На рівні підприємств з метою виявлення та використання резервів підвищення продуктивності праці доцільно впроваджувати програми 
підвищення продуктивності праці, які містять такі етапи [4, с. 46 – 59]: 

1) вимірювання й оцінювання досягнутого рівня продуктивності по підприємству загалом і за окремими видами праці зокрема;  
2) пошук та аналіз резервів підвищення продуктивності на основі інформації, одержаної під час вимірювання й оцінювання; 
3) розроблення плану використання резервів підвищення продуктивності праці, який має передбачати конкретні терміни і заходи щодо 

їх реалізації, фінансування витрат на ці заходи й очікуваний економічний ефект від їх упровадження, визначати відповідальних виконавців; 
4) розроблення систем мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності;  
5) контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою загалом, і регулювання їхнього виконання; 
6) вимірювання й оцінка реального впливу передбачених заходів на зростання продуктивності праці. 
Основні напрями програми розробляють щодо конкретного підприємства відповідно до номенклатури й обсягу продукції, вимог до її 

конкурентоспроможності, аналізу і оцінки резервів діяльності.  
Висновки. 
Отже, основними резервами зростання продуктивності та ефективності праці підприємств легкої промисловості в Україні вважаємо: 
проведення активного технічного переозброєння та реконструкції підприємств; 
застосування прогресивних технологій та обладнання; 
зниження ресурсо- та енергомісткості продукції; 
підвищення кваліфікаційної підготовки виробничого персоналу; 
дотримання технологічної дисципліни та культури обслуговування; 
підвищення уваги до якості продукції у кожній ланці – від виробника до споживача. 
Для успішного функціонування підприємств легкої промисловості та збереження їхніх конкурентних переваг доцільно застосовувати 

програми управління продуктивністю праці, що сприятиме зростанню ефективності праці та  економічному розвитку підприємств. 
Перспектива роботи галузі полягає у збільшенні частки вітчизняних товарів на внутрішньому ринку та у зростанні експорту продукції 

власного виробництва. Це дасть змогу щорічно стабільно нарощувати обсяги виробництва, розширювати асортимент продукції, суттєво 
покращувати фінансовий стан підприємств, створювати нові робочі місця. Легка промисловість у змозі повернути свої позиції у структурі 
промислового виробництва країни, що безумовно позитивно вплине на стан економіки України загалом. 

РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена обґрунтуванню чинників і резервів зростання ефективності та продуктивності праці у легкій промисловості. Визначено 
перспективні резерви  зростання ефективності праці у галузі та напрями державної політики щодо розвитку легкої промисловості в Україні. 
Ключові слова: ефективність праці, продуктивність праці, резерви зростання ефективності праці, підприємства легкої промисловості. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена обоснованию факторов и резервов роста эффективности и производительности труда в легкой промышленности. 
Определены перспективные резервы роста эффективности труда в отрасли и направления государственной политики по развитию легкой 
промышленности в Украине. 
Ключевые слова: эффективность труда, производительность труда, резервы роста эффективности труда, предприятия легкой 
промышленности. 
SUMMARY 
Article is devoted to the factors and allowance increase efficiency and productivity in light industry. Perspective reserves increase labor efficiency in 
industries and areas of government policy on the development of light industry in Ukraine. 
Key words: labor efficiency, labor productivity, labor efficiency growth reserves, light industry. 
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Постановка проблеми. Рівень розвитку будь-якої території залежить від багатьох чинників, серед яких важливе місце займає 

продуктивна зайнятість населення, що передбачає результативне залучення економічно активного населення у суспільне виробництво. Від 
того, скільки та як використовується робоча сила, повною мірою залежать перспективи розвитку відповідного регіону. Визначення 
результативності відтворення кваліфікованої робочої сили у регіоні затребуване з позицій прогнозування перспектив його соціально-
економічного розвитку. Враховуючи той факт, що відтворення кваліфікованої робочої сили, виходячи з ідентифікації його етапів, 
відбувається більшою мірою на двох ринках – робочої сили і освітніх послуг, то актуалізується проблема їх спільного дослідження на 
предмет визначення рівня узгодженості та відповідності процесів, які протікають на кожному з них. Зосереджуючи увагу на 
кваліфікаційній складовій як якості робочої сили, слід відзначити, що її відтворення забезпечується здебільшого у межах ринку послуг 
вищої освіти. Останніми роками склалася ситуація, коли функціонування ринків послуг вищої освіти та робочої сили здебільшого 
характеризується відсутністю стійких залежностей та зв'язків, наслідком чого стає невідповідність обсягів та якості підготовки 
кваліфікованої робочої сили попиту на неї у суспільному виробництві. Визначення масштабів існуючої неузгодженості можливе шляхом 
здійснення діагностики взаємодії регіональних ринків робочої сили та освітніх послуг на основі використання відповідного інструментарію. 
Його застосування дозволятиме виявити найбільш гострі проблемні ситуації та окреслити коло саме тих питань, які сприятимуть 
узгодженню між попитом та пропозицією кваліфікованої робочої сили у регіоні. Дані обставини підтверджують актуальність обраного 
напряму дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом спостерігається зростання кількості публікацій, присвячених 
питанням забезпечення ефективного відтворення кваліфікованої робочої сили. Що є підтвердженням накопичення у суспільстві означених 
проблем, їх значущості та масштабності. Причому, відмічається зосередження уваги наукових кіл на пошуку нових шляхів забезпечення 
результативного відтворення кваліфікованої робочої сили з позиції ринкової теорії [1-8]. Об’єктом дослідження у даних роботах 
виступають одночасно обидва ринки: послуг вищої освіти та робочої сили. Незначною є кількість публікацій, у яких досліджуються 
питання їх взаємозв’язків, взаємодії та збалансованості. 

Виділення нерозв'язаної проблеми. Проте, не повною мірою дослідженими залишаються питання діагностики взаємодії ринків 
послуг вищої освіти й робочої сили, формування інструментарію її здійснення. Означене обумовлює затребуваність розгляду питань 
формування інструментарію діагностики даних ринків у контексті загострення проблем відтворення кваліфікованої робочої сили. 

Мета дослідження. Формування інструментарію діагностики регіональних ринків послуг вищої освіти та робочої сили, що 
забезпечуватиме визначення рівня їх взаємодії, сприятиме отриманню більш комплексної інформації щодо тенденцій змін попиту та 
пропозиції у контексті удосконалення інструментів забезпечення продуктивної зайнятості у регіоні. 

Результати дослідження. Оцінка процесів узгодження ринків послуг вищої освіти й робочої сили повинна забезпечуватися на рівні 
регіону, оскільки регіон, здебільшого, є середовищем, де відбуваються основні процеси, властиві даним ринкам. Так, метою 
функціонування регіонального ринку послуг вищої освіти є забезпечення регіонального ринку робочої сили фахівцями належної якості та у 
необхідному обсязі. Для регіонального ринку робочої сили основним джерелом кваліфікованої робочої сили є регіональний ринок послуг 
вищої освіти. Отже, специфіка функціонування першого залежить від особливостей іншого, і навпаки. Тобто, узгодження полягає у тому як 
специфічні риси одного ринку (для ринку робочої сили як такі встановлено «професійно-кваліфікаційний склад поточної пропозиції у 
регіоні, тобто безробітних» і «галузевий та кваліфікаційний склад поточного попиту у регіоні, тобто вакансій») відбиваються на 
специфічних рисах іншого (для ринку послуг вищої освіти як такі встановлено «освітньо-кваліфікаційний та галузевий склад прийнятих на 
навчання до вищих навчальних закладів»). Виявлення масштабу та характеру даного процесу у дійсності набуває першочергової 
затребуваності та можливо за допомогою діагностики. Діагностика регіональних ринків робочої сили та послуг вищої освіти на предмет 
визначення рівня їх збалансованості сприяє отриманню більш комплексної інформації щодо тенденцій змін попиту та пропозиції у 
контексті удосконалення інструментів забезпечення продуктивної зайнятості в регіоні. 

Оперативною областю дослідження визначено регіональні ринки послуг вищої освіти та робочої сили. Під регіональним ринком 
послуг вищої освіти розуміється система відносин, що виникають між основними його суб’єктами (вищими навчальними закладами I-II та 
III-IV рівнів акредитації та студентами), з приводу надання (купівлі-продажу) послуг вищої освіти, у межах встановленої адміністративно-
територіальної одиниці (області). Під ринком робочої сили розуміється система соціально-трудових відносин, які виникають між 
основними його суб’єктами (безробітними, підприємствами, центрами зайнятості, робітниками) щодо попиту та пропозиції робочої сили, 
тобто пошуку вакансій та робочої сили, організації, купівлі-продажу, а також її використання, у межах встановленої адміністративно-
територіальної одиниці (області). 

Об'єктна база діагностики взаємодії регіональних ринків послуг вищої освіти і робочої сили характеризується наступними 
особливостями. По-перше, діагностика регіонального ринку послуг вищої освіти передбачає деталізацію дослідження, з одного боку, у 
розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр), з іншого, у розрізі галузей знань (освіта; 
культура і мистецтво; гуманітарні науки; соціальні науки; економіка, комерція і підприємництво; право; природничі науки; математика і 
інформатика; інженерія; транспорт; медицина; архітектура; сільське господарство, лісництво і рибництво; військові науки; державне 
управління). По-друге, при діагностиці регіонального ринку робочої сили дослідження деталізовано за рахунок аналізу показників у розрізі 
видів економічної діяльності: сільське господарство, лісове і рибне господарство; промисловість; будівництво; оптова і роздрібна торгівля; 
готелі і ресторани; транспорт і зв'язок; фінансова діяльність; операції з нерухомістю; державне управління; освіта; охорона здоров'я і 
соціальна допомога; колективні, суспільні і особисті послуги. 

Інформаційну базу діагностики взаємодії даних ринків склали показники, які дозволяють охарактеризувати стан та тенденції їх 
розвитку. А саме, щодо ринку послуг вищої освіти як такі обрано показники, що характеризують обсяги підготовки студентів вищими 
навчальними закладами I-II та III-IV рівнів акредитації у розрізі галузей знань та освітньо-кваліфікаційних рівнів. Щодо ринку робочої сили 
як такі обрано показники, що характеризують стан сукупного і поточного ринку робочої сили у професійно-кваліфікаційному та галузевому 
аспектах. Дану інформацію складають дані статистичних матеріалів Державної служби статистики України, Головних управлінь статистики 
в областях, аналітичних матеріалів Державної служби зайнятості України, регіональних центрів зайнятості, Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України. 

Об'єктом дослідження встановлено процес забезпечення узгодженої взаємодії регіональних ринків робочої сили та послуг вищої 
освіти, спрямований на задоволення умов продуктивної зайнятості. Предметом дослідження виступають методи, способи та прийоми 
діагностики регіональних ринків робочої сили і послуг вищої освіти у частині розв'язання протиріч щодо досягнення їх узгодженої 
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взаємодії. Основною метою визначено теоретичне обґрунтування, емпіричне опрацьовування і методичне забезпечення діагностики 
взаємодії регіональних ринків робочої сили та послуг вищої освіти, спрямованої на виявлення, опис і ідентифікацію регіональних проблем 
щодо забезпечення продуктивної зайнятості, розробку заходів щодо корегування соціальних процесів з метою додання їм позитивної 
динаміки. Досягнення визначеної мети можливе шляхом вибору відповідного інструментарію діагностики взаємодії регіональних ринків 
робочої сили та послуг вищої освіти; відбору характеристик даних регіональних ринків та оцінки їх стану і рівня узгодженості. 

Вибір інструментарію діагностики ринків було засновано на обліку специфічних рис ринку послуг вищої освіти (риси щодо 
освітньо-кваліфікаційних рівнів та галузей знань, напрямів підготовки) і ринку робочої сили (риси щодо професії, кваліфікації та вакансії), 
які виявляються в характері відносин (попиту-пропозиції) між їх суб'єктами (вищими навчальними закладами і студентами, або 
працедавцями, найнятими робітниками і безробітними).  

Виходячи з того, що кожний з ринків будучи окремою самостійною системою, у той же час є підсистемою системи більш високого 
порядку, що знаходиться з іншими підсистемами даної системи у тісних взаємозв’язках та взаємозалежностях [9], слід відзначити, що 
ринки послуг вищої освіти та робочої сили, з одного боку є самостійними економічними системами, а з іншого, підсистемами складної 
економічної системи (національна економіка). Основними характеристиками ринку є попит та пропозиція, які знаходяться у тісному 
діалектичному взаємозв’язку та взаємозалежностях, їх ефективна взаємодія забезпечує рівновагу (збалансованість) економічної системи. 

Кожний окремий ринок пов’язаний з іншими ринками безліччю зв’язків (відносин), що мають взаємний характер та 
взаємообумовлюють існування кожного з них. Взаємозв’язок ринків послуг вищої освіти та робочої сили полягає в існуванні відносин, які у 
межах ринків можливі між його суб’єктами. Таким чином, взаємозв’язки ринків послуг вищої освіти та робочої сили представляють собою 
сукупність відносин, що виникають між їх основними суб’єктами з приводу якісних та кількісних характеристик щодо об’єктів ринку 
(послуг вищої освіти та робочої сили). Хоча об’єктами даних ринків, тобто товарами, виступають, з одного боку послуги вищої освіти, а з 
іншого, робоча сила, проте, основним елементом, що поєднує обидва ринки, є сам індивід. Він є безпосереднім споживачем послуги вищої 
освіти та носієм, власником робочої сили. Таким чином, опосередковано об’єктом відносин на ринках послуг вищої освіти та робочої сили 
виступає індивід, зокрема, такі його характеристики, як: знання, вміння, навички, робоча сила, що й поєднує попит та пропозицію на даних 
ринках. 

Існуючі між ринками тісні взаємозв’язки мають носити не лише прямий, а й зворотній характер. Щодо регіональних ринків послуг 
вищої освіти та робочої сили визначено, що прямими зв’язками виступають: перехід випускників, які закінчили навчання у вищих 
навчальних закладах, на ринок робочої сили з метою пошуку робочого місця; замовлення до вищих навчальних закладів з боку 
роботодавців щодо підготовки спеціалістів з певної спеціальності та кваліфікації. До зворотних зв’язків віднесено повернення на ринок 
послуг вищої освіти робітників з метою підвищення кваліфікації чи зміни спеціальності, а також урахування ринком послуг вищої освіти 
(вищими навчальними закладами та абітурієнтами) обсягів попиту та пропозиції на ринку робочої сили з метою приведення у відповідність 
до існуючих тенденцій попиту та пропозиції послуг вищої освіти. 

Наявність стійких взаємозв’язків та взаємозалежностей між ринками, що здійснюються у їх взаємній зміні, свідчить про взаємодію 
ринків. Визначаючи діалектичну залежність між категоріями „взаємозв’язок” та „взаємодія” відповідно до залежності між явищем та 
процесом, та розуміючи під взаємодією загальну форму зв’язків між предметами та явищами, яка здійснюється в їх взаємній зміні, 
взаємодію між ринками визначено у такій спосіб. Взаємодія ринків послуг вищої освіти та робочої сили – це процес встановлення та 
існування взаємозв’язків між даними ринками, у результаті якого відбувається взаємний вплив та взаємообумовленість економічних 
процесів та явищ, унаслідок чого ринки змінюються, взаємно проникають один в одного та формують цілісну систему. 

Взаємодія регіональних ринків послуг вищої освіти та робочої сили проявляється у взаємозв’язках та взаємних напрямках дій, 
орієнтованих на досягнення рівноваги (узгодженої взаємодії). Результат взаємодії характеризується двома рисами – узгодженістю та 
неузгодженістю. Під узгодженою взаємодією пропонується розуміти таку взаємодію даних ринків, за якої виникає якісна та кількісна 
відповідність (пропорційність) між характеристиками попиту і пропозиції послуг вищої освіти (у розрізі галузей знань та освітньо-
кваліфікаційних рівнів) і характеристиками попиту та пропозиції робочої сили (у професійно-кваліфікаційному та галузевому розрізі). Та 
навпаки, неузгоджена взаємодія даних ринків характеризується якісними та кількісними диспропорціями у характеристиках попиту та 
пропозиції, відповідно, послуг вищої освіти та робочої сили. Отже, узгодженість та неузгодженість розкриваються як результат 
об’єктивного процесу взаємодії ринків. 

Взаємодія ринків послуг вищої освіти та робочої сили, що має результатом узгодженість, пропорційність та взаємообумовленість 
економічних процесів та явищ, передбачає дотримання таких умов: всі суб’єкти з боку попиту (як на послуги вищої освіти, так і робочої 
сили) задовольняють на ринку свої потреби; всі суб’єкти з боку пропозиції (як послуг вищої освіти, так і робочої сили) знаходять на ринку 
відповідні фактори виробництва; всі товари на ринку (як послуги вищої освіти, так і робоча сила) реалізуються. Основними критеріями 
узгодженої взаємодії ринків послуг вищої освіти та робочої сили визначено: узгодженість тенденцій протікання економічних процесів на 
досліджуваних ринках; пропорційність та відповідність (якісна та кількісна) у характеристиках ринку, а саме, попиту та пропозиції. 

Діагностика взаємодії ринків послуг вищої освіти і робочої сили передбачає дотримання таких принципів: системності, який 
полягає у розгляді економічної системи регіону як єдиного цілого (ринку), де ринки послуг вищої освіти і робочої сили є економічними 
підсистемами (його складовими), що характеризуються наявністю тісних взаємозв'язків як між собою, так і з іншими існуючими 
підсистемами даної системи (видами ринків); всебічності, відповідно до якого потрібний облік всіх внутрішніх зв'язків і відносин, а також 
чинників, що впливають на хід розвитку регіональних процесів у сфері відтворення кваліфікованої робочої сили; попереджуючого 
відображення, який передбачає не обмежуватися лише констатацією наявності проблем і оцінки їх поточного стану, але виявленням причин 
їх виникнення, а також запобігання появі у майбутньому. 

Вибір інструментарію діагностики заснований на використанні системи загальнонаукових та спеціальних методів пізнання 
взаємодії регіональних ринків послуг вищої освіти і робочої сили. Зокрема, із загальнонаукових використано такі методи: діалектичний, 
метод індукції та дедукції, наукової абстракції, формальної логіки, системного аналізу, синтезу та оцінки, закон попиту та пропозиції. 
Серед спеціальних методів пізнання використано: статистичне спостереження, порівняльний і статистичний аналіз, ряди динаміки 
(ланцюгові і базисні темпи зростання, темпи приросту, абсолютний і відносний приріст), ранжирування, метод аналогій, оцінка ринкових 
пропорцій (співвідношення попиту і пропозиції). 

Алгоритм діагностики взаємодії регіональних ринків передбачає початкову діагностику стану кожного з ринків за визначеним 
переліком показників, що характеризують попит і пропозицію послуг вищої освіти та робочої сили. Метою діагностики стану 
регіонального ринку послуг вищої освіти є визначення рівня розвитку даного ринку і його основних сегментів, характеру тенденцій, що 
складаються, виявлення основних диспропорцій. Для цього при діагностиці стану регіонального ринку послуг вищої освіти як показники 
обрано: динаміка кількості ВНЗ; динаміка чисельності студентів; динаміка чисельності прийнятих студентів; динаміка випуску студентів.  

Діагностика стану регіонального ринку послуг вищої освіти доцільна з дотриманням наступної схеми, по-перше, визначення 
величини зміни, яка відбулася (у межах крайніх відрізків досліджуваного періоду), з виділенням груп, що найбільше та найменше піддалися 
змінам (галузей знань і освітньо-кваліфікаційних рівнів). По-друге, аналіз процесу у динаміці у межах відрізків досліджуваного періоду з 
метою визначення міри ідентичності змін, що відбуваються, відносно аналізованих груп (галузей знань і освітньо-кваліфікаційних рівнів). 
По-третє, аналізуються ринкові частки, що займають виділені групи за даними показниками на різних відрізках досліджуваного періоду, і 
основні тенденції їх динаміки. Унаслідок чого забезпечується комплексність аналізу регіонального ринку послуг вищої освіти за рахунок 
розгляду не лише кількісних, але й якісних складових, визначаються основні диспропорції у розвитку виділених асортиментних груп, у 
співвідношеннях характеристик попиту і пропозиції. 
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Метою діагностики стану регіонального ринку робочої сили є визначення масштабів і характеру тенденцій, що склалися на ньому, 
зокрема, у професійно-кваліфікаційному аспекті. Для цього використовуються відповідні показники: чисельність економічно активного 
населення; чисельність зайнятого населення; чисельність працездатного населення; питома вага зайнятого населення у працездатному; 
чисельність безробітного населення; попит на робочу силу; пропозиція робочої сили; рівень безробіття; навантаження на одне вільне 
робоче місце. 

Проведення діагностики стану даного ринку пропонується з дотриманням наступної схеми, по-перше, визначається величина зміни, 
що мала місце у межах крайніх відрізків досліджуваного періоду, з виділенням галузевих груп, що найбільше або найменше піддалися 
змінам. По-друге, аналізується процес у динаміці у межах відрізків досліджуваного періоду з метою визначення міри ідентичності змін, що 
відбуваються відносно галузевих груп. По-третє, аналізуються ринкові частки, що займають виділені галузеві групи за даними показниками 
на різних відрізках досліджуваного періоду, і основні тенденції їх динаміки. У результаті чого забезпечується комплексність аналізу 
регіонального ринку робочої сили за рахунок розгляду не лише кількісних, але й якісних складових, визначаються основні диспропорції у 
розвитку виділених ринкових груп, у співвідношеннях характеристик попиту та пропозиції. 

Послідовність дій щодо визначення рівня узгодженості процесів, які відбуваються на регіональних ринках робочої сили та послуг 
вищої освіти, повинна складатися з наступних етапів: встановлення напряму та швидкості змін показників, що характеризують розвиток 
регіональних ринків робочої сили та послуг вищої освіти; ранжування регіонів за показниками розвитку регіональних ринків робочої сили 
та послуг вищої освіти; зіставлення регіональних темпів змін відповідних показників, що характеризують розвиток регіональних ринків 
робочої сили та послуг вищої освіти; виявлення основних передумов, що спричинили відхилення від середньоукраїнської тенденції у 
міжрегіональному вимірюванні. 

Для діагностики взаємодії регіональних ринків послуг вищої освіти і робочої сили визначено коло відповідних показників, що 
відбивають основні тенденції розвитку ринків у розрізі їх взаємодії. Визначаючи основними характеристиками ринків попит і пропозицію, 
під результативною (узгодженою) взаємодією ринків розуміється якісна і кількісна відповідність (пропорційність) між характеристиками та 
тенденціями динаміки попиту та пропозиції послуг вищої освіти (у розрізі галузей знань та освітньо-кваліфікаційних рівнів) і 
характеристиками та тенденціями динаміки попиту і пропозиції робочої сили (у професійно-кваліфікаційному та галузевому аспектах).  

Розрізняючи попит і пропозицію як задоволені та незадоволені, при діагностиці взаємодії виділених ринків для оцінки 
використовуються характеристики задоволеного попиту і реалізованої пропозиції послуг вищої освіти і характеристики незадоволеного 
попиту і нереалізованої пропозиції робочої сили. Причому дана оцінка доцільна в якісному аспекті, тобто освітньо-кваліфікаційному і 
професійному-кваліфікаційному (галузевому) зрізі. 

Для характеристики задоволеного попиту і реалізованої пропозиції послуг вищої освіти запропоновано використання показників 
«кількість випущених студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації і ВНЗ III-IV рівнів акредитації» у розрізі галузей знань і освітньо-
кваліфікаційних рівнів. Для характеристики незадоволеного попиту і нереалізованої пропозиції робочої сили запропоновано використання 
показників «кількість вакансій» і «кількість резюме», які були зафіксовані в центрах зайнятості в розрізі видів економічної діяльності. 
Відзначено, що зіставлення тенденцій динаміки відповідних характеристик попиту і пропозиції (тобто характеристик попиту і пропозиції 
відповідних галузей знань і видів економічної діяльності) дозволяє виявити рівень узгодженості тенденцій, що складаються, оцінити рівень 
взаємодії і масштаби існуючих диспропорцій. 

Оцінка тенденцій, що складаються, і пропорційності розвитку регіональних ринків послуг вищої освіти і робочої сили дозволяє 
судити про рівень їх взаємодії. Визначено три характеристики рівня взаємодії ринків, а саме, рівноважне (узгоджене) та нерівноважне 
(праценадлишкове та працедефіцитне). Виявлені за допомогою сформованого інструментарію протиріччя у розвитку регіональних ринків 
послуг вищої освіти і робочої сили у освітньо-кваліфікаційному та галузевому аспектах сприятимуть розробці інструментів ідентифікації 
проблем по забезпеченню продуктивної зайнятості населення в регіоні. На основі отриманої інформації можливе визначення напрямів 
узгодження тенденцій розвитку даних ринків з метою підвищення результативності відтворення кваліфікованої робочої сили у регіоні. 

Висновки. Сформований інструментарій визначає основи проведення діагностики регіональних ринків послуг вищої освіти і 
робочої сили на предмет визначення рівня їх взаємодії. Він передбачає встановлення загального порядку діагностики, виявлення причинно-
наслідкових зв’язків, визначення принципів взаємодії ринків, умов забезпечення їх результативної взаємодії з метою підготовки 
інформаційного забезпечення регулювання економічного і соціального розвитку регіону. Наступним етапом передбачено застосування 
даного інструментарію на практиці, що становитиме предмет наступних наукових досліджень. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті сформовано інструментарій діагностики регіональних ринків послуг вищої освіти та робочої сили з позицій визначення рівня їх 
взаємодії, використання якого сприятиме отриманню більш комплексної інформації щодо тенденцій динаміки попиту та пропозиції послуг 
вищої освіти та робочої сили у контексті удосконалення інструментів забезпечення продуктивної зайнятості населення у регіоні. 
Ключові слова: ринок, послуги вищої освіти, робоча сила, попит, пропозиція, взаємозв’язок, взаємодія, діагностика, інструментарій. 
РЕЗЮМЕ  
В статье сформирован инструментарий диагностики региональных рынков услуг высшего образования и рабочей силы с позиций 
определения уровня их взаимодействия, использование которого будет способствовать получению более комплексной информации о 
тенденциях динамики спроса и предложения услуг высшего образования и рабочей силы в контексте усовершенствования инструментов 
обеспечения производительной занятости населения в регионе. 
Ключевые слова: рынок, услуги высшего образования, рабочая сила, спрос, предложение, взаимосвязь, взаимодействие, диагностика, 
инструментарий. 
SUMMARY 
In the article the tool of diagnostics of regional markets of services of higher education and labour force is formed from positions of determination of 
level of their co-operation the use of which will be instrumental in the receipt of more complex information about the tendencies of dynamics of 
demand and supply of services of higher education and labour force in the context of improvement of instruments of providing of productive 
employment of population in a region. 
Keywords: market, services higher education, labour force, demand, supply, interconnection, communication, diagnostics, instrumentation. 
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ДИСПРОПОРЦІЇ У РОЗПОДІЛІ ТА ВИКОРИСТАННІ ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 
 

Соколик М.П., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»   
 
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Сектор домашніх господарств займає особливе місце серед 

інституційних секторів своїми взаємозв’язками з нефінансовими і фінансовими корпораціями, установами загальнодержавного управління і 
некомерційними організаціями, що обслуговують домашні господарства (ДГ), що відображено у системі національних рахунків. З одного 
боку, сектор ДГ є постачальником робочої сили для всіх секторів економіки, з другого, - основним споживачем товарів і послуг, тому 
незбалансованість між попитом і пропозицією як робочої сили на ринку праці, так і товарів і послуг на споживчому ринку порушує 
стабільність процесу відтворення, його фаз: виробництва, розподілу, обміну і споживання. 

Створення доданої вартості обумовлено функціонуванням праці, її затратами і результатами, привласненням, розподілом і 
споживанням продуктів праці. Домашні господарства відіграють важливу роль у її формуванні і, як наслідок, у капіталізації економіки і 
нагромадженні багатства. В результаті дослідження проблем капіталізації в економіці України фахівцями Інституту економіки та 
прогнозування НАН України, серед яких: О. Барановський., В. Близнюк, Б. Кваснюк, В. Корнеєв, Т. Кричевська, Б. Пасхавер, Ю. Прозоров, 
Н. Шелудько, Л. Шинкарук, С. Шумська, Е. Юзефович, О. Яременко, встановлено, що у національному капіталі (до складу якого віднесено 
реальний, людський, природний, грошовий, фінансовий, капітал банківської системи та небанківських фінансових установ) людський 
капітал (за різнми варіантами оцінки) становить 50-73%, причому його частка у продуктивному капіталі за останні роки знижувалася [1, с. 
174-176; 2, с. 38-39].  

Теоретичні та методичні аспекти формування людського капіталу, його роль у процесах відтворення досліджено у працях В. 
Антонюк, Д. Богині, І. Бондар, О. Грішнової, А. Колота, Г. Кулікова, В. Лагутіна, Е. Лібанової, Н. Лукьянченко, О. Мартякової, О. 
Новікової, М. Семикіної, Л. Шаульської  та ін. Однак малодослідженим залишається процес формування доходів домашніх господарств, 
отриманих від залучення праці економічно активного населення, їх розподіл і використання на споживання і заощадження. Суспільні 
відносини всупереч існуючим розподільчим повинні базуватися на соціально справедливому розподілі доходів, сприяти зміцненню довіри, 
згуртованості громадян у реалізації цілей по збереженню, нарощуванню людського потенціалу як фактора економічного зростання, 
підвищення суспільного добробуту. З цієї точки зору проблема розподільчих відносин, визначення тенденцій у доходах і витратах різних 
категорій домогосподарств є актуальною у коротко- і довгостроковому періодах [3-8; 9, с. 454-480].   

Мета дослідження: узагальнити тенденції у розподілі доходів і витрат між категоріями домогосподарств за основним джерелом 
доходу: роботодавців, самостійно зайнятих, найманих працівників і одержувачів трансфертів та інших доходів; визначити диспропорції у 
розподілі доходів між домогосподарствами на основі даних системи національних рахунків (СНР), обґрунтувати пропозиції щодо 
удосконалення розподільчих відносин і забезпечення стабільного розвитку в Україні.  

Таблиця 1   
Частка доходів домогосподарств роботодавців і самостійно зайнятих працівників при розподілі всіх доходів між 

домогосподарствами у 2005-2010 рр. 
Доходи,  складові доходів всіх ДГ = 100%; %

Підсектор ДГ ДГ роботодавців ДГ самостійно зайнятих 
Складові доходів 2005 2009 2010 2005 2009 2010 

Доходи всього(IN) 3,3 2,3 3,8 6,1 10,7 10,4 
Заробітна плата  1,0 0,5 0,4 1,1 3,3 2,4 
Прибуток, змішаний дохід   16,5 11,7 12,9 31,2 47,7 50,4 
Доходи від власності  0,8 1,5 20,0 1,3 10,3 25,4 
Соціальні допомоги та інші поточні 
трансферти  0,7 0,7 1,4 2,2 4,9 4,0 

у тому числі:           
соціальні допомоги крім допомоги в натурі 0,3 0,7 1,8 0,9 4,3 2,4 
інші поточні трансферти   1,3 0,9 1,1 3,1 6,8 7,1 
соціальні трансферти в натурі (STN) 1,2 0,7 0,7 4,0 5,5 6,8 
Наявний дохід (CIN) 3,8 2,7 4,2 6,8 12,8 13,0 
Джерело: дані табл. 1-4 розраховано за даними Системи національних рахунків за підсекторами ДГ [10, с. 127-134]. 

 
Результати дослідження. Розподіл доходів між домашніми господарствами. У 2010 р. із 17,05 млн домогосподарств 47,3% ДГ 

належали до ДГ найманих працівників, 42,5 – до одержувачів трансфертів та інших доходів, 0,7% - до роботодавців і 9,5% ДГ належали до 
ДГ самостійно зайнятих. У 2011 р. структура ДГ змінилася за рахунок зростання кількості ДГ найманих працівників і зменшення 
самостійно зайнятих. Джерелами основних доходів домашніх господарств є заробітна плата, прибуток, змішаний дохід, дохід від власності, 
соціальні допомоги, інші поточні трансферти, соціальні трансферти у грошовій і натуральній формах. У 2009 р. у структурі загальних 
доходів всіх ДГ частка заробітної плати майже зрівнялася з часткою соціальної допомоги та інших поточних трансфертів (що становила, 
відповідно, 40,9% і 40,8%). У 2011 р. структура доходів покращилася: частка заробітної плати становила 41,7%, прибутку, змішаного 
доходу – 16%, доходу від власності – 5,4%, а частка соціальної допомоги і трансфертів хоч і знизилася, але все таки порівняно з часткою 
заробітної плати залишалася високою – 37% всіх доходів ДГ. Наявний дохід, що використовується на споживання і заощадження, є 
доходом, з яким населення виходить на споживчий та інвестиційний ринки. Він дорівнює загальному доходу за вилученням податків, 
сплачених доходів від власності (за користування кредитами, оренду тощо),  соціальних трансфертів у натурі і становив 75-77% всіх 
доходів ДГ у 2008-2011 рр.  

                                           
© Соколик М.П., 2012 
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Розподіл всіх доходів домогосподарств між ДГ роботодавців, самостійно зайнятих, найманих працівників, одержувачів трансфертів  
наведено у табл. 1-2. За розподілом доходів всіх ДГ між їх підсекторами у 2005-2009 рр. частка заробітної плати, як основного доходу ДГ 
найманих працівників, становила 88-86,5% (і 87,2% у 2010 р.); частка прибутку, змішаного доходу для ДГ роботодавців - 16,5-11,7% (і 
12,9% у 2010 р.), а для ДГ самостійно зайнятих – 31-47,7% (і 50,4% у 2010 р.) цього прибутку всіх ДГ. У доходах ДГ одержувачів соціальної 
допомоги та інших поточних трансфертів частка останніх у 2005-2009 рр. становила 62,8-61,2% (і 50% у 2010 р.) таких доходів всіх ДГ. 
Оскільки для категорії ДГ, основним доходом  яких  є переважно низькі пенсії та інші соціальні трансферти, а частка надходжень доходів у 
формі заробітної плати, прибутку і змішаного доходу внаслідок нижчої економічної активності осіб у цій категорії ДГ також є нижчою 
порівняно з іншими ДГ, то частка доходів від власності для ДГ одержувачів трансфертів у розподілі цього джерела доходів між ДГ 
залишалася найвищою: у 2005-2009 рр. - 57,8-47,6%, у 2010 р. – 30%.  Частка доходів від власності у 2010 р. найбільше зросла у ДГ 
роботодавців, тобто криза сприяла перерозподілу цих доходів на користь багатших ДГ.  

Частка трансфертів у натуральному вигляді у структурі доходів всіх ДГ у 2005-2009 рр. суттєво не знизилася і становила близько 
14%, у 2010-2011 рр. -  13,8-12,7%. Зниження частки цих трансфертів обумовлено переходом населення на платні послуги (охорони 
здоров’я, освіти, культури і відпочинку) навіть при зростанні цін для них. Однак при їх розподілі частка трансфертів у натурі для ДГ 
одержувачів трансфертів зросла у кризовий період від 32,4 у 2005 р. до 44,4% всіх  таких трансфертів у 2010 р., що збільшувало витрати із 
держбюджету на соціальні цілі, не забезпечуючи відповідної якості послуг.  

Таблиця 2  
Частка доходів домогосподарств найманих  працівників і одержувачів трансфертів та інших доходів при розподілі всіх доходів між 

домогосподарствами у 2005-2010 рр. 
Доходи, складові доходів всіх ДГ = 100%; %

Підсектор ДГ ДГ найманих працівників 
ДГ одержувачів трансфертів та інших 

доходів 
Складові доходів 2005 2009 2010 2005 2009 2010 

Доходи всього(IN) 56,2 53,7 57,2 34,4 33,3 27,6 
Заробітна плата  87,9 86,5 87,2 10,0 9,7 10,0 
Прибуток, змішаний дохід   29,1 22,7 20,2 23,1 17,9 16,4 
Доходи від власності  40,1 40,7 24,6 57,8 47,6 30,0 
Соціальні допомоги та інші поточні 
трансферти  34,3 33,1 44,6 62,8 61,2 50,0 

у тому числі:           
соціальні допомоги крім допомоги в натурі 18,6 21,5 41,8 80,2 73,5 54,0 
інші поточні трансферти   18,4 44,7 44,1 77,2 47,5 48,0 
соціальні трансферти в натурі (STN) 62,5 48,7 49,2 32,4 44,9 44,4 
Наявний дохід(CIN) 52,9 52,0 52,0 36,6 32,5 25,9 

 
Україна має розгалужену, однак не досить досконалу систему пільг та допомоги. Вона недостатньо зорієнтована на доходи 

малозабезпечених верств і мало сприяла вирівнюванню доходів та пом’якшенню бідності, оскільки значна частка безготівкових пільг та 
допомоги надходила високодохідним верствам населення, про що свідчила структура сукупних ресурсів домогосподарств за децильними 
групами. Державна політика з удосконалення адресної допомоги, пільг і субсидій у 2012-2014 рр. повинна здійснюватися у напрямі 
реалізації Постанови КМУ № 947 від 11.10.2010 р. «Про запровадження електронної соціальної картки» і створення в Україні єдиної 
інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери. Основним напрямом реформування системи соціальної 
підтримки залишається й надалі посилення адресності, поступова трансформація пільг у адресну грошову компенсацію на основі 
обґрунтованих соціальних нормативів споживання пільгових послуг; підвищення ролі соціальних інспекторів у наданні соціальної 
допомоги за оцінками витрат домогосподарств. Продовжуватиметься робота з інвентаризації соціального законодавства, його 
упорядкування; вартісної оцінки нормативних актів, що регулюють соціальну сферу; з упорядкування категорій осіб, які мають право на 
різні соціальні пільги; по завершенню формування реєстру одержувачів пільг. Особливу увагу необхідно приділяти використанню 
потенціалу соціальних служб для інтеграції у суспільне життя інвалідів, бездомних та інших осіб; розвитку волонтерства, доброчинності 
тощо.  

Таблиця 3   
Частка  витрат і заощаджень  домогосподарств роботодавців і  самостійно зайнятих при розподілі всіх витрат між 
домогосподарствами у 2005-2010 рр. 

Витрати,  складові витрат всіх ДГ = 100%; %
Підсектор ДГ ДГ роботодавців ДГ самостійно зайнятих 

Складові доходів 2005 2009 2010 2005 2009 2010 
Витрати всього  3,3 2,3 3,8 6,1 10,7 11,4 
Придбання товарів і послуг (фактичне 
індивідуальне кінцеве споживання)  (CPRDH) 3,3 1,5 1,4 6,3 8,6 9,7 

у тому числі:          
індивідуальні кінцеві споживчі витрати ДГ 
(CPRI) 3,8 1,6 1,5 6,8 9,2 10,6 

Доходи від власності (сплачені)  3,0 1,1 15,0 3,0 1,1 15,0 
Поточні податки на доходи, майно та інші 
сплачені поточні трансферти  (TAX) 2,0 1,3 0,9 3,3 5,0 3,6 

у тому числі:           
поточні податки на доходи, майно тощо  1,4 1,1 0,6 1,8 3,5 2,5 
внески наймачів на соціальне страхування  2,3 1,0 0,8 3,3 5,0 3,6 
інші сплачені поточні трансферти   5,9 2,6 3,3 13,3 12,0 11,2 

Чисте заощадження (CS) 3,8 10,6 15,5 6,8 38,9 22,9 
у тому числі:           

нагромадження нефінансових активів 
(ANFA)  1,4 16,1 15,3 43,8 57,1 57,1 
приріст фінансових активів (GFA)  4,0 9,8 15,5 2,8 36,1 18,2 
Наявний дохід (CIN) 3,8 2,7 4,2 6,8 12,8 13,0 

 
Розподіл всіх витрат домашніх господарств між категоріями ДГ за основним джерелом доходу  наведено у табл. 3-4. Із розподілу 

всіх витрат між ДГ виходить, що у 2005-2009 рр. частка витрат ДГ роботодавців знижувалася з 3,3 до 2,3% і зросла до 3,8% всіх 
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доходів ДГ у 2010 р.; ДГ самостійно зайнятих  зростала з 6,1 до 10,7% і до 11,4% у 2010 р. Частка витрат ДГ найманих працівників 
знижувалася з 56 у 2005 р. до 54% у 2009 р. і зросла 57% у 2010 р. У  ДГ одержувачів соціальних трансфертів вона хоч у 2009 р. знизилася 
порівняно з 2005 р. з 34 до 33%, але на фоні вищої частки витрат для ДГ самостійно зайнятих і найманих працівників порівняно з їхньою 
часткою у загальній кількості ДГ у 2006-2008 рр. частка витрат ДГ одержувачів трансфертів у передкризовий і посткризовий періоди не 
мала стійкої тенденції до спаду чи зростання. У 2007-2008 рр. вона становила 26-28%, а у 2010 р. 27,6%,  тобто при розподілі витрат між ДГ 
частка витрат для ДГ одержувачів трансфертів була значно нижчою, ніж у 2009 р. і пропорційно не відповідала питомій вазі витрат цієї 
категорії ДГ у загальній кількості всіх ДГ. Отже, перерозподіл витрат між ДГ, зокрема, зростання частки витрат більшості ДГ у 2010 р., 
забезпечувався за рахунок нижчої частки витрат (і нижчої схильності до споживання і заощаджень) для ДГ одержувачів трансфертів  (табл. 
3-4).  

Таблиця 4   
Частка  витрат і заощаджень  домогосподарств найманих працівників 

і одержувачів трансфертів та інших доходів при розподілі всіх витрат між домогосподарствами  у 2005-2010 рр. 
Витрати,  складові витрат всіх ДГ = 100%;  %

Підсектор ДГ ДГ найманих працівників 
ДГ одержувачів трансфертів та 

інших доходів 
Складові доходів 2005 2009 2010 2005 2009 2010 

Витрати всього  56,2 53,7 57,2 34,4 33,3 27,6 
Придбання товарів та послуг (CPRDH) 54,6 55,7 55,1 35,8 34,3 33,7 

у тому числі:           
CPRI 52,9 57,2 56,4 36,6 31,9 31,4 

Доходи від власності (сплачені)  47,0 48,9 40,0 47,0 48,9 30,0 
TAX 83,6 83,1 85,0 11,1 10,5 10,6 

у тому числі:           
поточні податки на доходи, майно 
тощо  86,5 84,7 86,6 10,3 10,7 10,3 
внески наймачів на соціальне 
страхування  84,7 84,3 85,7 9,7 9,6 9,9 
інші сплачені поточні трансферти   61,9 74,5 73,7 18,9 11,0 11,8 

CS 52,8 13,8 58,8 36,6 36,7 2,9 
у тому числі:           

ANFA  26,1 16,5 14,2 28,6 10,3 13,4 
GFA  55,7 13,4 64,9 37,4 40,7 1,4 

Наявний дохід (CIN) 52,9 52,0 52,0 36,6 32,5 25,9 
 

Якщо брати до уваги розподіл ДГ за їх кількістю, що для ДГ роботодавців, самостійно зайнятих, найманих працівників і одержувачів 
трансфертів, відповідно, становила 0,7; 9,5; 47,3 і 42,5% від кількості всіх ДГ, то розподіл витрат між домогосподарствами залишався 
нерівномірним: частка витрат ДГ роботодавців у 2010 р. у 3-4 рази перевищувала їх кількість; частка витрат як ДГ самостійно зайнятих, так й 
ДГ найманих працівників тільки трохи перевищувала їх кількість (у 2009 р. частка витрат становила 10,7 проти 9,5% кількості ДГ самостійно 
зайнятих; аналогічно, 53,7% витрат проти 47,3% кількості ДГ найманих працівників). Найнижчою залишалася частка витрат для ДГ 
одержувачів трансфертів та інших доходів: 33% всіх витрат проти 42,5% кількості таких ДГ. Із порівняння виходить, що при розподілі 
витрат між домогосподарствами порівняно з їх кількістю найбільша частка витрат припадала на ДГ роботодавців, найменша – на ДГ 
одержувачів трансфертів. 

Нерівність між ДГ спостерігалася й при розподілі витрат на споживання. Частка витрат на придбання товарів та послуг у ДГ 
найманих працівників та одержувачів трансфертів перевищувала їх частку наявного доходу, тобто різниця між споживанням і наявним 
доходом цих ДГ компенсувалася соціальними трансфертами у натурі, допомогою родичів, надходженнями з ОПГ, іншими доходами.  

Частка споживчих витрат на придбання товарів і послуг ДГ  роботодавців і самостійно зайнятих мала тенденцію до зниження, 
причому різниця між частками наявного доходу і споживчих витрат для таких ДГ у 2005-2010 рр. завжди залишалася додатньою. У 
розподілі між категоріями ДГ частка витрат на споживання у ДГ роботодавців знизилася з 3,3 до 1,5% у 2009 р. (і до 1,4% у 2010 р.), у ДГ 
самостійно зайнятих - до 8-8,6% у 2008-2009 рр. і зросла до 9,7% у 2010 р., тобто їх частка витрат на придбання товарів і послуг стала 
нижчою, ніж у попередні роки, і такі домогосподарства мало сприяли розвитку внутрішнього споживчого ринку.      

Із розподілу частки поточних податків на доходи і майно, сплачених соціальних внесків виходить, що у ДГ роботодавців і 
самостійно зайнятих вона була найнижчою за таку частку у ДГ найманих працівників. Частка податків, відповідно, становила: 1,4-1,1% у 
2005-2009 рр. і 0,6% у 2010 р. для ДГ роботодавців; 1,8-3,5% і 2,5 у 2010 р. для ДГ самостійно зайнятих проти 86,5-84,7 і 86,6% у 2010 р. 
для ДГ найманих працівників. Нижчою для перших двох категорій ДГ роботодавців і самостійно зайнятих працівників залишалася частка 
податків разом із внесками на соціальне страхування порівняно з такими частками для ДГ найманих працівників з кількістю таких ДГ. 
Вища частка витрат на сплату податків, на соціальне страхування у ДГ найманих працівників при розподілі витрат обумовлена вищими 
процентними ставками оподаткування на дохід фізичних осіб і нарахувань страхових внесків на заробітну плату порівняно із 
оподаткуванням прибутку і змішаного доходу, доходу від власності та інших доходів роботодавців і самостійно зайнятих.  

Суттєва нерівність відслідковувалася і поширена при розподілі поточного приросту заощаджень між ДГ. Їх частка приросту у ДГ 
роботодавців (при розподілі їх між ДГ) зросла у 2005-2009 р. з 3,8 до 10,6% і до 15,5% у 2010 р.; у ДГ самостійно зайнятих, відповідно, -  з 
6,8 до 38,9% і спала до 22,9% у 2010 р. Такі домогосподарства нагромаджували багатство у формі нефінансових активів: частка ДГ 
роботодавців при їх розподілі зросла з 1,4 у 2005 р. до 16,1% у 2009 р. і до 15,3% у 2010 р.; частка заощаджень ДГ самостійно зайнятих – з 
44 до 57% у 2009-2010 р. Навпаки, частка чистих заощаджень ДГ найманих працівників знизилася з 53 до 13,8% у 2009 р., а нефінансових 
активів – з 26 до 16,5% у 2009 р. і до 14,2% у 2010 р. Частка заощаджень ДГ одержувачів соціальних трансфертів майже не змінилася 
(становила 36,7% у 2009 р.) при значному зниженні їх частки у нагромадженні нефінансових активів з 28,6 до 10,3% у 2009 р. і до 13,4 у 
2010 р. Однак частка чистого заощадження у 2010 р. у ДГ одержувачів трансфертів стала мізерною – всього 2,9% і за рахунок значного 
зниження частки приросту фінансових активів до 1,4% у 2010 р. (табл. 3-4).   

Домашні господарства одержувачів трансфертів стали ще біднішими у 2010 р. з точки зору зменшення частки їх витрат (27.6% 
у 2010 р. порівняно з 34,4% всіх витрат ДГ у 2005 р.), а також використання  отримуваних доходів на споживання і заощадження при їх 
розподілі між ДГ.  

Частка приросту фінансових активів при їх розподілі між ДГ для ДГ роботодавців зросла у 2005-2009 рр. у 2 рази, у ДГ самостійно 
зайнятих – у 12 разів, у ДГ найманих працівників, навпаки,  зменшилася майже у 4 рази, у ДГ одержувачів соціальних трансфертів та інших 
доходів їх частка також знизилася, а у 2010 р. впала до 1,4% всіх фінансових активів. Отже, нерівність за економічними статками між 
домогосподарствами загострилася, а на приріст заощаджень значною мірою вплинули й зміни у курсовій політиці.  

Структура доходів чотирьох категорій вищезазначених домашніх господарств за даними вибіркових обстежень відрізняється від 
структури доходів ДГ за підсекторами у СНР тим, що у ДГ  (за даними вибіркових обстежень умов життя домогосподарств) вилучено 
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сплачені податки та інші поточні соціальні трансферти, а також не враховано величину отриманих соціальних послуг у натуральному 
вигляді.    

На основі залучення нової не використовуваної до цього часу інформації про структуру доходів і витрат домашніх господарств в 
СНР, їх розподілу серед домогосподарств за основним джерелом доходу виявлено суперечності у формуванні доходів і витрат різних 
категорій домогосподарств. Зосереджено увагу на диспропорціях у розподілі доходів і витрат у взаємозв’язку «доходи–податки та інші 
сплачені поточні трансферти», «доходи-одержані соціальні трансферти (у формі грошової допомоги, безготівкових пільг і субсидій тощо)» 
і обґрунтовано доцільність їх коригування для різних категорій домашніх господарств. 

Розподіл доходів (еквівалентних витрат) домашніх господарств між їх підсекторами показав, що ДГ роботодавців, самостійно 
зайнятих і ДГ найманих працівників у 2010 р. вже відновили і навіть перевищили свою частку доходів порівняно з 2005 р. Винятком є ДГ 
одержувачів трансфертів, частка доходів яких знизилася у 2010 р. до 27,6% всіх доходів ДГ порівняно з 34,4% у 2005 р. Частка доходів ДГ 
одержувачів трансфертів не відповідала й кількості таких ДГ, що становила 42,5% всіх ДГ у 2010 р. Отже, якщо у 2010-2011 рр. зростав 
добробут всіх ДГ з точки зору отримуваних доходів, то в основному за рахунок зменшення частки доходів і витрат ДГ одержувачів 
трансфертів при розподілі всіх доходів між домогосподарствами. Тому заходи щодо пом’якшення нерівності внаслідок існуючих 
розподільчих відносин, зокрема, для ДГ одержувачів трансфертів порівняно з рештою ДГ, залишаються основним мотивом здійснюваної 
соціальної політики, економічного і соціального розвитку України на середньострокову перспективу. Актуальною залишається проблема 
підвищення частки заробітної плати у доходах домашніх господарств не тільки за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати і 
вирівнювання середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності, але й внаслідок вищої продуктивності праці зайнятих і 
забезпечення конкурентоспроможності національних товарів на внутрішньому ринку.  

Висновки і пропозиції.  
Перспективи подальших досліджень доходів і витрат ДГ пов’язані з оцінкою середньої і граничної схильності різних категорій ДГ 

до споживання і заощадження, нагромадження багатства.  
Доведено, що існуючі розподільчі відносини у формуванні доходів домашніх господарств, основним доходом яких є прибуток, 

змішаний дохід роботодавців і самостійно зайнятих працівників, оплата праці найманих працівників і домашніх господарств одержувачів 
соціальних трансфертів, доходів від власності та інших доходів не згуртовують різні прошарки населення, а навпаки, ведуть до 
поглиблення нерівності і загострення конфліктів у соціально-економічних відносинах.  

Перехід до моделі субсидіарної держави означає, що держава забезпечуватиме перерозподіл соціальних витрат на користь найбільш 
ризикових груп населення при одночасному скороченні соціальних трансфертів забезпеченим сім’ям, тобто скорочення державних 
соціальних трансфертів повинно привести, по-перше, до перерозподілу цього джерела доходів між домогосподарствами роботодавців, 
самостійно зайнятих, найманих працівників і одержувачів трансфертів; по-друге, до удосконалення розподільчих функцій держави, 
корпоративного сектора і громадських організацій. Держава повинна частково зняти з себе зобов’язання по соціальному забезпеченню і 
соціальній підтримці громадян і перекласти на них самих через високу заробітну плату, отримання інших легальних джерел доходів. 
Сучасна пенсійна реформа, реформи  у системі охорони здоров’я, освіті, у житлово-комунальному господарстві спрямовані на реалізацію 
таких цілей. Здійснювана підчас кризи система соціальної допомоги частково пом’якшувала соціальну напруженість, але наступні соціальні 
реформи спрямовані на перехід до субсидіарної держави, що можливий тільки при значному зростанні основних джерел доходів всіх 
категорій домашніх господарств. Водночас повинна підвищуватися відповідальність корпоративного бізнесу за соціальний захист 
працівників при формуванні соціального і компенсаційних пакетів в оплаті праці зайнятих.   

Щоб досягти в Україні стандартів добробуту високорозвинених країн, що характеризуються високою якістю і комфортними 
умовами життя переважної більшості населення, і забезпечити на цій основі соціальну стійкість і справедливість у розподілі доходів, 
необхідно змінити модель управління національною економікою, переорієнтувати її на модернізацію і нововведення у всі сфери людського 
буття. В умовах глобалізації, вичерпання природних ресурсів, загострення демографічних, соціально-економічних, екологічних та інших 
проблем модернізація економіки повинна стати на сучасному етапі, з одного боку, як ціллю розвитку, з другого, – засобом для підвищення 
конкурентоспроможності, створення умов для високого рівня продуктивності праці зайнятих, отримання стабільних доходів як основи 
матеріального добробуту всіх соціальних прошарків суспільства.  

Необхідно удосконалити статистичний облік структури доходів і витрат домогосподарств за основним джерелом доходів на основі 
введення розподілу за рівнем середньодушового доходу і за децильними групами для чотирьох категорій домашніх господарств за 
основним джерелом доходу (роботодавців, самостійно зайнятих, найманих працівників, одержувачів трансфертів та інших доходів) за 
даними вибіркових обстежень домогосподарств Держстатом України з метою обґрунтування більш чіткого структурування домашніх 
господарств за основним джерелом доходу, що сприятиме визначенню на цій основі умов формування середнього класу в Україні. 

 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано тенденції та диспропорції в розподілі, використанні доходів різних категорій домашніх господарств, для яких 
визначальним є основне джерело доходу: прибуток, змішаний дохід роботодавців і самостійно зайнятих, оплата праці найманих 
працівників, одержувачів доходу від власності та трансфертів. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення розподільчих відносин і 
формування субсидіарної держави в Україні. 
Ключові слова: розподільчі відносини, домашнє господарство, основне джерело доходу, витрати, нерівність, диспропорції.  
РЕЗЮМЕ 
Проанализированы тенденции и диспропорции в распределении, использовании доходов разных категорий домашних хозяйств, зависящих 
от основного источника дохода: прибыли, смешанного дохода работодателей и самостоятельно занятых работников, оплаты труда наемных 
работников, получателей дохода от собственности и трансфертов. Обоснованы предложения по усовершенствованию распределительных 
отношений и формирования субсидиарного государства в Украине. 
Ключевые слова: распределительные отношения, домашнее хозяйство, основной источник дохода, расходы, неравенство, диспропорции.  
SUMMARY 
The author analyses the tendencies and the disproportions in the distribution of incomes and of expenditures of different categories of households’ 
depending on their basic source of income: gross operating surplus, mixed income of employers and own-account workers, conpensation of 
employees, recipients of property and transfer incomes. The proposition for improvement the distributive relations in Ukraine are justified and  
formation of the subsidiarity state in Ukraine are considered. 
Key words: distributive relations, household, basic source of income, expenditure,  inequality, disproportions. 
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КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Соколов Д.Є., аспірант  Донецького національного університету   

 
Постановка проблеми. За останні роки в Україні колективно-договірне регулювання трудових відносин набуло якісно нового 

значення. Закон України «Про колективні договори і угоди» став правовою основою для подальшого налагодження і поєднання інтересів 
роботодавців і найманих працівників для «розвитку системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин». 
Колективні договори і угоди фактично є юридичними актами узгодження інтересів сторін, їх співробітництва щодо забезпечення прав і 
гарантій найманих працівників, досягнення злагоди в суспільстві. Укладення колективного договору значною мірою сприяє регулюванню 
виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню трудової дисципліни, поліпшенню умов праці, 
посиленню соціального захисту працівників та їх сімей, пом’якшує соціально-економічну напругу в колективі. Тому дослідження та 
вирішення існуючих проблем колективно-договірного регулювання є особливо актуальним в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш ґрунтовні напрацювання щодо різних аспектів колективно-договірного 
регулювання здійснювали у своїх дослідженнях вітчизняні вчені – Д. Богиня, О. Грішнова, С. Дорогунцов, А. Колот, В. Куценко, Е. 
Лібанова, О. Новікова, В. Онікієнко, С. Пирожков, У. Садова, Л. Семів, А. Чухно та інші. Однак, залишається чимало проблем, пов’язаних з 
ефективністю регулювання соціально-трудових відносин за допомогою колективних договорів і угод. 

Метою статті є дослідження окремих аспектів колективно-договірного регулювання трудових відносин в сучасних умовах, аналіз 
сучасних тенденцій щодо стану укладання колективних договорів та угод за видами економічної діяльності та визначення напрямів щодо 
його удосконалення. 

Результати дослідження. Колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні представлене на державному, 
галузевому, регіональному та виробничому рівнях і здійснюється у формі колективних угод і колективних договорів [1]. Відповідно 
колективні угоди з огляду на їх суб’єктний склад, сферу дії, зміст та співвідношення між ними поділяються на: генеральну угоду, що 
укладається на державному (всеукраїнському) рівні; галузеву угоду, що укладається на галузевому рівні; регіональну угоду, що укладається 
на регіональному (адміністративно-територіальному) рівні. 

Аналіз діючих галузевих і регіональних угод свідчить, що учасниками колективних переговорів не завжди враховуються 
положення Генеральної угоди. Це обумовлюється низкою причин, зокрема: часові рамки колективних переговорів і термін дії угод різних 
рівнів не співпадають. Наприклад, значна частина галузевих і регіональних угод укладена на 2009-2011 роки, навіть ті, які за терміном дії 
співпадають з генеральною угодою, тобто на 2010-2012 роки були укладені раніше, ніж генеральна (листопад 2010 року); суб’єкти угод не 
враховують рекомендації реєструючого органу щодо окремих положень угод, які погіршують умови працівників, порівняно з генеральною 
угодою. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості працівників за видами економічної діяльності та регіонами 

Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб Регіон / вид економічної / промислової 
діяльності 2000 2008 2009 2010 

Усього 13678 11389 10653 10758 
Регіони     
Донецька область 1477 1279 1169 1156 
Луганська область 712 584 548 547 
Харківська область 825 705 655 664 
Київська область 469 391 370 383 
Вид економічної діяльності     
Будівництво 590 497 385 380 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 

630 947 852 904 

Промисловість 4061 3188 2851 2842 
Добувна промисловість 615 480 450 446 
Добування кам’яного вугілля, лігніту і 
торфу 

418 295 284 282 

Переробна промисловість 2917 2192 1886 1884 
Хімічне виробництво 159 119 109 109 
Металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 

434 407 355 339 

Виробництво машин та устаткування 497 293 241 253 
 
Станом на 01.10.2011 року в Україні діє 93 галузеві угоди: 20 із них укладені в секторах промисловості, 10 – в транспорті, 14 – у 

сфері будівництва, 3 – зв’язку, 7 – агропромисловому комплексі, 10 – оборонний комплекс, 29 – в невиробничій сфері. 
За даними статистики кожного року зменшується облікова кількість штатних працівників підприємств, установ і організацій: з 13 

678 осіб у 2000 році – до 10 758 у 2010 році [2]. Зокрема, майже вдвічі за десять років зменшилася кількість працівників у таких видах 
промислової діяльності, як видобуток вугілля, виробництво машин, електронного, електричного та оптичного устаткування, неметалевої 
продукції, текстильне виробництво; на третину – виробництво готових металевих виробів, транспортних засобів та інші. Водночас, 

                                           
© Соколов Д.Є., 2012 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 226 

збільшилася кількість працівників у невиробничих сферах, зокрема, в таких, як торгівля, надання послуг, ремонт побутових приладів, 
діяльність готелів та ресторанів, операції з нерухомим майном, фінансова діяльність, в яких охоплення профспілковим членством є значно 
нижчим (табл. 1). 

Необхідно звернути увагу на те, що галузеві угоди у сфері надання послуг містять низку конкретних норм і положень щодо умов 
оплати праці, режимів праці та відпочинку, відрізняє їх від угоди в сфері охорони здоров’я і склад суб’єктів сторони власників. Ці угоди 
містять також рекомендаційні положення для застосування в колективних договорах, що укладаються на підприємствах відповідного виду 
економічної діяльності.  

Галузеві угоди в сфері матеріального виробництва відрізняються від вищезгаданих як за обсягами, так і за змістом. В них 
відслідковується більш тісний і безпосередній зв’язок з рівнем підприємства, стосовно якого містять положення як рекомендаційного 
характеру, так і прямі доручення керівникам підприємств, що перебувають у сфері управління суб’єктів сторони власників.   

Слід зазначити, що саме «тарифна» частина положень галузевих угод важлива для застосування в колективних договорах на 
підприємствах, оскільки норми угоди діють безпосередньо. Однак, дані державної статистики свідчать, що в колективних договорах не 
завжди встановлюються мінімальні гарантії в оплаті праці, передбачені в галузевих угодах (табл. 2). 

Як видно із табл. 2, встановлення в колективних договорах норм, нижчих від норм галузевої угоди більшою мірою характерне для 
підприємств промислової діяльності. Це може бути обумовлено двома причинами: або суб’єкти, що уклали колективний договір не 
перебувають у сфері дії сторін галузевої угоди, або скористалися правом, наданим Законом України «Про оплату праці» (стаття 14), – 
тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємств встановлювати норми, що допускають оплату праці нижче, від норм, 
визначених в галузевій угоді [3]. 

Таблиця 2 
Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної ставки, встановленої колдоговором та галузевою угодою, за 

видами економічної діяльності та регіонами [2] 
Кількість працівників, зайнятих на підприємствах, де мінімальна місячна тарифна ставка 

(оклад) встановлена колдоговором та галузевою угодою 
у тому числі (у %) розмір мінімальної тарифної ставки 

(окладу), встановленого колдоговором, по відношенню до 
встановленого галузевою угодою 

Регіон / вид економічної / 
промислової діяльності всього, тис. 

осіб 

у % до облікової 
кількості 

працівників 
нижчий відповідний вищий 

Усього 8522,9 77,5 4,0 88,5 7,5 
Регіони      
Донецька область 1028,0 86,6 7,5 80,6 11,9 
Луганська область 508,0 91,2 10,2 84,2 5,6 
Харківська область 502,0 74,6 9,9 83,8 6,3 
Київська область 230,0 58,9 1,6 91,6 6,8 
Вид економічної 
діяльності 

     

Будівництво 227,6 64,0 7,5 87,0 5,5 
Торгівля; ремонт 
автомобілів, побутових 
виробів та предметів 
особистого вжитку 

328,8 34,3 0,3 93,1 6,6 

Промисловість 2517,2 86,9 10,6 71,4 18,0 
Добувна промисловість 441,7 98,5 19,3 70,2 10,5 
Добування кам’яного 
вугілля, лігніту і торфу 

282,5 98,8 27,3 72,3 0,4 

Переробна промисловість 1551,0 80,8 8,9 72,6 18,5 
Металургійне 
виробництво та 
виробництво готових 
металевих виробів 

303,4 89,4 1,9 65,7 32,4 

Виробництво машин та 
устаткування 

224,1 87,3 17,5 67,2 15,3 

 

 
Рис. 1. Розподіл кількості працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, за видами 

промислової діяльності, тис.осіб 
 
Найвища питома вага працівників, які зайняті в умовах, що не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, в 

загальній їх кількості відзначається на підприємствах промислових видів діяльності: з добування вугілля, лігніту і торфу (77,2% облікової 
кількості штатних працівників даного виду діяльності), виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (61,8%), добування корисних 
копалин крім паливно-енергетичних (59,5%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (51,7%) і відповідно у 
тих областях, де у структурі зайнятості переважають ці види діяльності – Луганській (46,8% облікової кількості штатних працівників), 
Донецькій (41,2%), Дніпропетровській (38,7%) (рис. 1) [4].  
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Найбільш розповсюдженим серед небезпечних факторів виробничого середовища, як і раніше, був підвищений рівень шуму, 
інфразвуку, ультразвуку. Під дією цього фактору працювали 696,3 тис. осіб або 14,8% працівників (у 2007р. – 768,9 тис. осіб або 14,0%). 
Значно вищою зазначена частка була на підприємствах з добування вугілля, лігніту і торфу (42,4%), добування корисних копалин крім 
паливно-енергетичних (41,2%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (35,2%) [4].  

Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, у 2009р. становила 1488,9 тис. осіб, або 31,6% 
облікової кількості штатних працівників (у 2007р. – 1724,9 тис. осіб, або 31,3%). Найбільше зазначених працівників було зайнято на 
підприємствах промисловості – 1086,9 тис. осіб (38,2%) й транспорту та зв’язку – 267,5 тис. осіб (28,6%) (табл. 4).  

Таблиця 4 
Динаміка кількості працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами 

праці, тис. осіб [4] 
 2005 2007 2009 у % до 2007 

Усього 1803,6 1724,9 1488,9 86,3 
Сільське господарство та пов’язані з ним 
послуги 

93,3 69,4 57,5 82,8 

Промисловість 1328,3 1268,1 1086,9 85,7 
Добувна промисловість 369,3 358,8 322,5 89,9 
добування вугілля, лігніту і торфу 253,5 241,3 223,8 92,7 
добування корисних копалин крім 
паливно-енергетичних 

94,2 93,4 76,0 81,4 

Переробна промисловість 764,8 712,3 568,3 79,8 
металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих виробів 

256,5 243,0 195,0 80,3 

Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

194,2 197,0 196,1 99,5 

Будівництво 102,7 108,0 77,0 71,3 
Діяльність транспорту і зв’язку 279,3 279,4 267,5 95,8 

Кількість працюючих у режимі скороченого робочого дня (тижня) у 2009 р. порівняно з попереднім роком зросла в 1,7 рази, або на 
857,5 тис. осіб, і становила 2063,3 тис. осіб (19,4% середньооблікової кількості штатних працівників). Основними видами діяльності, в яких 
відбулося значне зростання кількості таких працівників, були промисловість (на 331,4 тис. осіб), транспорт та зв’язок (на 171,1 тис. осіб), 
торгівля (на 99,2 тис. осіб) та будівництво (на 64,9 тис. осіб) (рис. 2) [4].  

 
Рис. 2. Рівень вимушеної неповної зайнятості за окремими видами економічної діяльності (у % до середньооблікової кількості 

штатних працівників відповідного виду діяльності) [4] 
 
Якщо проаналізувати процес укладення галузевих угод за три роки, можна спостерігати активізацію колективно-договірної 

кампанії на початку року (табл. 3). 
Аналіз сучасної системи і механізмів колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні 

свідчить про цілий ряд проблем і перешкод, які знижують ефективність дії галузевих угод: недостатнє інституційне представництво 
роботодавців та найманих працівників у сферах економічної діяльності, в яких спостерігається тенденція до збільшення кількості 
працюючих (сфера послуг, торгівля, діяльність готелів та ресторанів); низький рівень охоплення членством профспілок на підприємствах 
недержавної форми власності; недостатня взаємна інформованість представницьких галузевих організацій про склад суб’єктів, інтереси 
яких вони уповноважені представляти, і як результат – невизначеність сфери дії галузевих угод; перевантаженість галузевих угод 
положеннями, що дублюють норми законодавства, також включення до угод положень, що не відповідають чинному законодавству та 
положенням генеральної угоди; невідповідність структури галузевих організацій соціальних партнерів класифікації видів економічної 
діяльності [5]. 

Що стосується угод на регіональному рівні, то вони, відповідно до законодавства, регулюють норми соціального захисту найманих 
працівників підприємств, включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації та пільги. Правовий статус 
законодавець не визначає, також, на відміну від колективних угод інших рівнів законодавець не дає переліку питань, з яких проводяться 
колективні переговори на регіональному рівні, а як зазначено вище, обмежує їх зміст лише регулюванням соціальних гарантій, пільг і 
компенсацій [6].   

Всі діючі регіональні угоди укладені за участю місцевих органів виконавчої влади, організацій роботодавців і профспілок та 
практично є тристоронніми, оскільки окремо містять зобов’язання органів влади, організацій роботодавців і профспілок. У п’яти областях 
угоди укладені за участю органів місцевого самоврядування – обласних рад. Станом на 31.12.2011 року в Україні діє 29 регіональних угод 
(в Автономній Республіці Крим, 24-ох областях, у містах Києві та Севастополі). 
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Таблиця 3 

Кількість зареєстрованих галузевих угод [2] 
2009 рік 2010 рік 2011 рік 

Рік / квартал 
усього І-ІІ кв. III-IV кв. усього І-ІІ кв. III-IV кв. усього І-ІІ кв. 

III-IV 
кв. 

Зареєстровано нових 
галузевих угод 

18 12 6 19 13 6 27 15 12 

Зареєстровано змін і 
доповнень до угод, 
укладених в попередні 
роки 

22 12 10 22 15 7 7 5 2 

Зміст регіональних угод різниться в залежності від особливостей соціально-економічного розвитку регіону та галузевої структури 
господарського комплексу. Так, регіональна угода Донецької області, пріоритетною галуззю в якій є видобуток вугілля, містить значну 
частину положень, які пов’язані із соціальним захистом шахтарів, а також положень щодо забезпечення належних умов праці, враховуючи 
високий рівень виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах області. Зокрема, щодо: забезпечення на 
підприємствах відрахувань на охорону праці не менш, ніж 0,6%, а на підприємствах вугільної промисловості – не менш ніж 3% від суми 
реалізованої продукції; надання фінансової допомоги інвалідам, що втратили працездатність на виробництві, шляхом оплати вартості їх 
навчання та перекваліфікації в навчальних закладах професійно-технічної освіти для отримання професії в сумі 1 млн. гривень протягом 
2011-2012 років. Крім цього, угода містить додаток, яким визначено критерії встановлення відсотка вини постраждалого від нещасного 
випадку на виробництві для визначення розміру одноразової допомоги. 

У Донецькій області тарифна ставка робітника першого розряду встановлюється у розмірі не нижче 120% мінімальної заробітної 
плати з урахуванням регіонального коефіцієнта 1,15, який враховує перевищення прожиткового мінімуму в Донецькій області порівняно з 
встановленим законодавством. Окрім цього угода містить рекомендації підприємствам включати до колективних договорів норми щодо 
поетапного підвищення тарифної частини основної заробітної плати в загальному розмірі нарахованої заробітної плати до 65-75% та 
поступового зростання частки витрат на оплату праці у витратах на виробництво продукції до 30-40% [7]. 

Таким чином, регіональна угода посідає важливе місце у системі колективно-договірного регулювання, оскільки дає можливість 
встановлювати вищі, порівняно з генеральною угодою, та додаткові соціальні гарантії з урахуванням особливостей регіону. 

Колективний договір, що укладається на підприємствах, в установах і організаціях посідає в системі колективно-договірного 
регулювання найнижчий рівень, однак, він є найважливішою і найпоширенішою формою регулювання соціально-трудових відносин. Що 
стосується тенденцій стану укладення колективних угод на підприємствах, що належать до різних видів економічної діяльності, протягом 
2008-2010 років спостерігається зменшення їх кількості на підприємствах торгівлі і сфери послуг, пошти і зв’язку, в установах, що 
здійснюють фінансову діяльність, водночас, на підприємствах реального сектору економіки спостерігається щорічне зростання кількості 
укладених колективних договорів як в цілому (від 9685 у 2008 році – до 11783 у 2010 році), так і за всіма видами промислової діяльності 
(табл. 5) [2].  

 
Таблиця 5 

Стан укладання колективних договорів на підприємствах на 31 грудня 2010 року 
Кількість працівників охоплених колективними 

договорами Регіон/вид економічної 
діяльності 

Кількість укладених та 
зареєстрованих колективних 

договорів, одиниць тис. осіб 
у % до облікової кількості штатних 

працівників 
Україна  105014,0 8967,6 81,6 
Регіони    
Донецька область 9230,0 1050,0 88,5 
Луганська область 4962,0 508,6 91,2 
Харківська область 6566,0 601,5 89,4 
Київська область 2946,0 245,4 62,8 
Види економічної діяльності     
Будівництво 4846,0 252,4 71,0 
Торгівля, ремонт автомобілів та 
побутових виробів 

7676,0 407,5 42,5 

Промисловість 11743,0 2624,0 90,6 
Добування кам’яного вугілля, 
лігніту і торфу 

262,0 282,5 98,8 

Хімічне виробництво 377,0 102,5 91,5 
Металургійне виробництво та 
виробництво готових металічних 
виробів 

921,0 311,4 91,7 

 
Висновки та пропозиції. Аналіз структури, змісту положень, механізмів контролю та стану виконання діючих колективних 

договорів і угод всіх рівнів свідчить про наступне: сфера дії колективних угод національного, галузевого та регіонального рівнів обмежена 
складом суб’єктів сторін та їх повноваженнями у вирішенні питань, що віднесені законодавством до сфери колективно-договірного 
регулювання на певних рівнях; допускається невідповідність умов праці та зайнятості, встановлених в колективних договорах на 
підприємствах, умовам, визначеним колективними угодами вищого рівня. 

На основі проведеного дослідження структури, змісту діючих колективних угод всіх рівнів, пропонується наступне: укладати 
колективні угоди на рівнях, вищих за підприємство, на тристоронній основі, розмежувавши зобов’язання центральних і місцевих органів 
влади, як власника підприємств і як органу державної влади, що мають визначені законодавством повноваження щодо формування і 
забезпечення реалізації державної політики у певних сферах; встановити часові рамки проведення колективних переговорів з укладення 
угод різних рівнів, а також передбачити укладення угоди у році, що передує року початку її дії; забезпечити доступ роботодавців та 
трудящих до змісту колективних угод всіх рівнів шляхом розміщення їх в друкованих та електронних засобах масової інформації.   

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів колективно-договірного регулювання трудових відносин в сучасних умовах. У статті 
здійснено аналіз сучасних тенденцій щодо стану укладання колективних договорів та угод за видами економічної діяльності. На основі 
проведеного аналізу запропоновано напрями щодо удосконалення договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні.  
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию отдельных аспектов коллективно-договорного регулирования трудовых отношений в современных 
условиях. В статье осуществлен анализ существующих коллективных договоров и соглашений по видам экономической деятельности. На 
основе проведенного анализа предложены направления по совершенствованию договорного регулирования социально-трудовых 
отношений в Украине. 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, коллективно-договорное регулирование, Генеральное соглашение, региональное 
соглашение, отраслевое соглашение, коллективный договор 
SUMMARY 
Article is devoted to some aspects of collective bargaining regulation of labour relations in the modern world. The article is an analysis of current 
trends on the status of collective agreements and agreements on economic activity. Based on the analysis offered directions to streamline the 
regulation of social and labour relations in Ukraine. 
Keywords: social and labour relations, collective bargaining regulation, the General Agreement, a regional agreement, industry agreement, the 
collective agreement 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РИНКОВОГО І ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Солдатова І.В., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

  

 
З моменту проголошення незалежності, Україна відчула необхідність у формуванні якісної робочої сили. Кадрове забезпечення 

галузей економіки з урахуванням реальних потреб ринку праці та вимог до якості робочої сили стало сприйматися як один з 
найважливіших чинників підвищення продуктивності праці, забезпечення випуску підприємствами, установами і організаціями 
конкурентоспроможної продукції. Це ставить перед державою завдання розробки ефективного механізму формування кадрового 
забезпечення та удосконалення відповідної державної політики. 

Кадрове забезпечення економіки у відповідності до потреб ринку праці вивчається у наукових дослідженнях провідних вчених: 
С. Бандур, Д. Богиня,  О. Грішнова,  Б. Данилишин,  М. Долішній,  Л. Колешня,  А. Колот, Н.Лук’янченко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Онікієнко, 
В. Савченко, Л.Шаульська.  Але глибока розробленість проблеми і велика кількість праць не стали підґрунтям для формування єдиного 
визначення „ринок освітніх послуг”, „ринок праці”, „ринок робочої сили”, не вирішили проблеми прогнозування та регулювання ринку 
робочої сили та послуг освіти.  

Метою статті є дослідження особливостей ринкового регулювання ринку освітянських послуг, оцінка обмежень дії ринкових 
механізмів  та доведення необхідності державного регулювання ринку освітніх послуг.  

Функціонування ринку освітніх послуг і реалізація економічної, соціальної, адаптаційної та інших функцій освіти залежить від 
ступеню урегульованості ринку професійної освіти. Повна відмова від регулювання процесу розвитку системи освіти та надання стихії 
ринку необмеженої свободи здатні призвести до жорсткої кризи в системі кадрового забезпечення економіки. 

В сучасній розвинутій економіці існують два головних інструменти, регулятори її функціонування: ринок і держава.  
Розподіл ресурсів в ринковій системі здійснюється децентралізовано на основі вибору споживача, що зумовлює більше, чи менше 

виробництво послуги. Вибір споживача, який обумовлений фінансово, є основним інструментом регулювання ринку, встановлення балансу 
між попитом і пропозицією на ньому. Окрім попиту і пропозиції на освітні послуги, основними інструментами ринкового регулювання, що 
впливають на функціонування ринку освітніх послуг є: ціна на освітні послуги; доход замовників освітніх послуг; фінансові можливості 
роботодавців для замовлення і підготовки якісної робочої сили, а також для її покупки; розвиненість ринкової інфраструктури; інформація. 

З погляду нормативного підходу необхідність державного регулювання будь-якого ринку обумовлюється наявністю на ньому хоча 
б однієї з чотирьох ситуацій, які мають назву „ринкові невдачі”: зовнішніх ефектів, асиметрії інформації, суспільних благ. На ринку 
освітніх послуг мають місце всі визначені ситуації, тож необхідність його державного регулювання є очевидною [1., с. 38]. 

Державна участь необхідна для забезпечення громадян більш достовірною інформацією про якість освітніх послуг, для обмеження 
можливостей виробників освітніх послуг отримувати вигоду від свого монопольного положення, для розподілу ресурсів у сфері освіти з 
урахуванням зовнішніх ефектів споживання освітніх послуг, для забезпечення доступності освіти усім членам суспільства, а також для 
усунення деформацій і диспропорцій у функціонуванні системи ринків держави. 

Функції держави у розвитку системи освіти: 
законодавче регулювання виробництва і споживання послуг освіти, трудових відносин (закони про освіту); 
розробка і реалізація політики в сфері освіти на різних рівнях, в тому числі на підставі державних програм; 
виробництво освітніх послуг, які є суспільними благами (державні навчальні заклади); 
субсидіювання виробників суспільних благ; 
субсидіювання споживачів (пільгові ціни, кредити, ваучери, стипендії); 
купівля освітніх послуг (безкоштовна освіта, державні програми, замовлення); 
перерозподіл доходів через систему безкоштовних послуг освіти, пільг для споживачів, цільові освітні програми, підтримка 

регіонів та окремих соціальних груп; 
забезпечення соціальних гарантій та соціального захисту робітників сфери освіти; 
податкове регулювання. 

                                           
© Солдатова І.В., 2012 
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Таблиця 1 
Обмеження дії ринкових механізмів на ринку освітніх послуг 

Обмеження Зміст 
1. Монополістичний характер 
діяльності освітніх закладів 

Освітні заклади працюють в умовах монополістичної конкуренції тільки на території 
крупних міст. У малих містах, населених пунктах є часто лише одна філія ВНЗ, декілька 
учбових закладів професійно-технічної освіти. Ринок освітніх послуг дуже монополізований. 

2. Освіта є галуззю соціальної 
сфери, для якої характерна 
інформаційна асиметрія 

Конкуренція має на увазі повну інформованість всіх учасників ринкових відносин про 
властивості товарів та послуг, умови їх виробництва і споживання, про стан ринку. В галузі 
освіти споживач часто приймає рішення, володіючи інформацією лише стосовно репутації 
постачальника, а не про якість конкретної освітньої послуги. 

3. Державні і муніципальні 
освітні заклади розподіляють 
суспільне благо. 

Галузь освіти має обмежені можливості комерціалізації і прибуткового ведення 
діяльності. Для неї характерний специфічний і неоднорідний ринок послуг, що містить два 
взаємодіючих сектори: державний і приватний. У в зв’язку з тим, що освітні послуги більшою 
мірою надходять споживачам без грошової компенсації (безкоштовно або за льотними цінами) 
виникає ілюзія відсутності ринку послуг освіти. Цей факт посилюється помилковим 
уявленням, що держава одночасно є „виробником” і „покупцем” освітніх послуг, оскільки 
фінансує заклади освіти. Однак державні кошти формуються за рахунок податків населення, 
які є платою за ці послуги. 

4. Зовнішні ефекти До неефективності чистого ринку в освіті веде і та обставина, що суспільні блага 
мають зовнішній ефект. Більш освічені члени суспільства позитивно впливають на зростання 
продуктивності праці своїх колег, свідомо або несвідомо допомагаючи їм працювати більш 
ефективно. Інший тип зовнішніх ефектів має на увазі те, що отримуючи освіту людина окрім 
необхідних навиків, знань та вмінь, професійної підготовки отримує загальну уяву щодо 
вірних цілей, принципів діяльності. Освіта формує загальну культуру людини, моральні 
цінності, уявлення про здоровий спосіб життя, політичну свідомість. Однак зовнішні ефекти 
отримання освіти не враховуються при сплаті освітніх послуг. Деякі види професійної освіти, 
необхідні суспільству, можуть не мати грошового попиту серед його членів.  

5. Соціальне значення освітніх 
закладів 

Рішення соціальних завдань не входить до функцій ринкової системи. Ситуація 
ускладнюється циклічним характером економічного зростання, коли загострюються соціальні 
проблеми, як економічно пасивного населення, так і суб’єктів ринку, що залишилися завдяки 
спаду економіки за його межами. Необхідність державного втручання на всіх рівнях знайшла 
відображення в концепції „соціальної ринкової економіки”, що коректує економічний 
розвиток соціальними нормами. Даний факт створює передумови рівних можливостей в 
навчанні, сприяє більш рівному розподілу послуг освіти серед населення, чим це вільний 
ринок. 

Держава може здійснювати регулювання ринку освітніх послуг за допомогою прямих (освітня політика) і непрямих методів 
регулювання.  

До непрямих методів регулювання ринку освітніх послуг відносяться: 
регулювання ринку праці; 
стимулювання сукупного попиту і пропозиції. 
Окрім освітньої політики держава може здійснювати вплив на розвиток системи підготовки кадрів, вибираючи засіб фінансування. 

Згідно світовому досвіду фінансування державою освітньої діяльності здійснюється в різних формах шляхом прямого та непрямого 
фінансування освітніх закладів або учнів та студентів [2., с. 46].  

 
Таблиця 2 

Форми фінансування державою освітньої діяльності 
Фінансування освітніх закладів Фінансування учнів, студентів 
Пряме Непряме Пряме Непряме 

Зметне фінансування Освітні ваучери Податкові пільги 
Блокові субсидії Гранти 
Замовлення 

Нормативи на одного учня 

Податкові пільги 
Кредити 

Гарантії кредитів 

 
Кошторисне фінансування. Держава надає освітнім організаціям бюджетні кошти, розділяючи їх за видами витрат. Даний вид 

фінансування є домінуючим в Україні. Однак він не є оптимальним, оскільки не сприяє розвитку конкуренції між навчальними закладами. 
Блокові субсидії. Дана форма державного фінансування має на увазі виділення бюджетних коштів зі встановленням обмежень, або 

«блоку», їх використання. Вони націлені на компенсацію певних видів витрат: наприклад, на придбання учбового обладнання і його 
використання. 

Розміщення замовлень. Дана форма використовується при державному фінансуванні закладів професійної освіти. Держава 
визначає ту кількість учнів та студентів, навчання яких за різними спеціальностями воно має намір профінансувати і встановлює приблизну 
плату за кожного підготовленого фахівця відповідного профілю. Освітнім організаціям пропонується прийняти участь у конкурсі на 
виконання цього замовлення за встановленими або нижчими цінами. Дана форма фінансування може стимулювати конкуренцію між 
освітніми закладами та сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних асигнувань на освіту. Однак ефективність 
функціонування даної схеми обумовлює необхідність формування механізму високої організації, прозорості проведення конкурсу, 
встановлення чітких критеріїв відбору переможців. Світовий досвіт використання даної форми фінансування є дуже обмеженим і свідчить 
про існування загроз зниження ціни на послуги освіти і нечесність проведення конкурсу. 

Фінансування на одного учня. Виділення освітнім організаціям бюджетних коштів здійснюється за нормативами, які розраховані на 
одного учня. Сума коштів визначається за допомогою множення нормативу на чисельність учнів у закладі. Дана форма використовується 
для учбових закладів, що фінансуються виключно з державного бюджету. Така система дає можливість учням вибирати місця навчання і 
повинна стимулювати конкуренцію між навчальними закладами. Дана система широко використовувалася у Великій Британії. Досвід 
свідчить, що можливість вибору учнями навчальних закладів обмежується недостатньо розвинутою дорожньою інфраструктурою. 
Зберігається локальний монополізм навчальних закладів внаслідок відсутності бажання або можливостей учнів здійснювати переміщення 
до інших населених пунктів. 

Податкові пільги організаціям. Держава надає пільги навчальним закладам, що здійснюють підготовку кадрів в яких відчуває 
потребу економіка, звільняючи їх повністю або частково від сплати податків. Це є формою непрямого фінансування держави їх діяльності. 
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Освітні ваучери. Дана форма фінансування базується на використанні особового документу (освітнього ваучеру), що видається 

людині, що навчається і є фінансовим зобов’язанням держави сплатити навчання даної людини у розмірі певної суми. Практичний досвід 
використання освітніх ваучерів є дуже незначним. Однак даний підхід є дуже цікавим оскільки зумовлює ринковий механізм реалізації 
зобов’язань держави з забезпечення базової і безкоштовної професійно-технічної освіти громадян, що має на увазі розвиток конкуренції 
між виробниками освітніх послуг. Таким чином дана форма фінансування дає можливість реалізувати принцип «гроші йдуть за учнями». 
Навчальні заклади, рівень викладання в яких вище, що надають більш якісні освітні послуги, будуть користуватися попитом і отримувати 
кошти від держави, розширюючи обсяги своїх послуг.  

Позитивною рисою даної системи є те, що вона стимулює розвиток конкуренції між освітніми закладами, розширення пропозиції 
освітніх програм з різними планами і методами навчання, нововведення в освіті. Однак дана форма може бути введена лише в великих і 
середніх містах, де існує розвинута мережа навчальних закладів і де виробники освітніх послуг не є локальними монополістами. При 
використанні ваучерної системи може виникнути проблема зростаючих масштабів освітньої діяльності закладів, що користуються попитом 
населення. На практиці реалізація можливостей розширення освітніх закладів зіткнеться з низкою соціальних, організаційних, економічних 
труднощів. Таким чином вплив і втручання держави може стати ще більш необхідною умовою функціонування освітньої системи. 

Гранти учням. Має на увазі надання учням субсидій (грантів) на відшкодування витрат, що пов’язані з отриманням освіти. Гранти 
надаються на безкоштовній основі для отримання професійної освіти. Вони можуть надаватися на оплату навчання, покриття витрат на 
проживання на час навчання, харчування та інше. Формою грантів є стипендії, що надаються студентам і учням. Гранти можуть надаватися 
не тільки державою, але і приватними підприємствами. Особливість грантів складається в тому, що отримати їх може не кожен учень, а 
лише той хто отримав певний рівень оцінки знань. Гранти мають забезпечувати доступність професійної освіти для громадян, що мають 
достатній рівень знань для продовження навчання після школи, обмежити можливість дискримінації дітей з малозабезпечених сімей через 
неможливість сплатити своє навчання. 

Освітні кредити. Кредити для сплати професійного навчання можуть надаватися державою, освітнім закладом, приватними 
організаціями. В двох останніх випадках держава є гарантом повернення кредитів. Надання кредитів набуло широкого поширення в США, 
Китаї, Японії, Канаді, Великобританії, Швеції. Дана форма має низку позитивних рис. Перш за все вона не обмежує можливостей 
отримання освіти громадянами з малозабезпечених сімей, стимулює студента до більш відповідального відношення до навчання, скорочує 
державні витрати на освіту, стимулює соціальне партнерство між студентами, навчальними закладами, підприємцями, є сприятливою 
формою прийняття участі підприємств у навчанні, сприяє перерозподілу доходів в бік бідних, є більш справедливою формою, оскільки за 
освіту сплачує саме той, хто в майбутньому користується нею у власних інтересах. 

Податкові пільги учням і студентам. Держава може використовувати і непрямі форми фінансування громадян, що навчаються, за 
допомогою надання пільг учням і студентам при сплаті податку на доходи. Однак дана система не стимулює малозабезпечені верстви 
населення для отримання освіти, оскільки вони сплачують низький податок на доход і не можуть дозволити собі витрачати кошти на освіту. 

Таким чином, вибір форми фінансування освіти може виступати інструментом регулювання ринку освітніх послуг, стимулятором 
конкуренції між навчальними закладами, засобом підвищення якості підготовки у них і методом забезпечення відповідності професійної 
підготовки кадрів потребам ринку робочої сили. Так, необхідність переходу від кошторисної системи фінансування освітніх закладів в 
Україні до інших форм є очевидним. Даний факт обумовлений нездатністю кошторисного фінансування здійснювати вплив на ефективність 
функціонування освітніх закладів, веде до порівняння їх між собою, відсутності стимулу до підвищення якості власних послуг, 
пристосування до вимог ринку і економіки. Цікавою з точки зору використання даної форми в Україні є форма надання освітніх кредитів, 
зокрема надання кредитів освітніми організаціями. Саме навчальний заклад може точніше визначити здібності виконавців і їх шанси на 
успішну професійну кар’єру, отже шанси на повернення кредиту. Кредитування навчання підприємствами дасть можливість посилити 
взаємозв’язок між учнями, навчальними закладами та роботодавцями щодо участі у освітніх процесах, сприятиме орієнтації підготовки 
кадрів на потреби економіки. Однак дана форма фінансування потребує вдосконалення законодавчого механізму, що має її забезпечувати. 
Держава має виступати гарантом прав кредиторів щодо вчасного повернення кредитів, та прав осіб, що отримали кредит на вигідні умови 
його погашення. Що стосується навчальних закладів, що надають свої послуги безкоштовно, то найбільш цікавою формою їх фінансування 
є фінансування на одного учня або ваучерна система, що сприятимуть реалізації принципу „гроші йдуть за учнями”. 

Вивчення і оцінка можливостей застосування інструментів державного і ринкового регулювання ринку освітніх послуг дають 
можливість запропонування механізму державного і ринкового регулювання ринку освітніх послуг, що зображено на рис.1. 

Таким чином, держава на відміну від вільного ринку, що функціонує на принципах добровільного обміну і співробітництва, має 
виключне загальноприйняте право використовувати змушення, щоб схиляти людей до співробітництва. Змушення є сприятливим для 
суспільства, оскільки забезпечує всім єдиний порядок на основі загальних законів. 

Можна зробити висновок, що функції освітніх закладів потребують обов’язкового державного регулювання і в той же час в сфері 
освіти в сучасних умовах повинні існувати ринкові відносини, що допомагають вирішувати багато проблем (швидке адекватне реагування 
на умови, що змінюються, своєчасна організація навчання за новими спеціальностям, що потрібні ринку). Ефективна система економічної 
діяльності освітніх закладів повинна означати збалансованість елементів державного регулювання і ринкових механізмів. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджено особливості застосування ринкового та державного регулювання  ринку освітніх послуг. Доведено існування обмежень 
дії ринкових механізмів на ринку освітніх послуг та необхідність обов’язкового державного управління освітнім процесом. Запропоновано 
інструменти та засоби державного регулювання ринку освітянських послуг.  
РЕЗЮМЕ 
В статье проведено исследование особенностей рыночного и государственного регулирования рынка образовательных услуг. Доказано 
существование ограничений действия рыночных механизмов на рынке образовательных услуг и необходимость обязательного 
государственного управления образовательным процессом. Предложены инструменты и способы государственного регулирования рынка 
образовательных услуг.   
SUMMARY 
The article deals with study of the characteristics of the market and state regulation of the market of educational services. It is proved the existence of 
the limitations of market mechanisms in the market of educational services and the necessity of mandatory state management of educational process. 
Proposed instruments and methods of state regulation of the market of educational services. 
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Постановка проблеми. Вітчизняні підприємства сьогодні працюють у динамічному непередбачуваному середовищі, яке 

створюється нестабільними ринковими відносинами, глобалізацією бізнесу, нестійкими соціальними процесами.  Світовий досвід доводить, 
що рівень і темпи соціально-економічного розвитку країни залежать від стану здоров’я, запасу знань, вмінь, інтелектуальних здібностей, 
освітньо-кваліфікаційних характеристик, трудової активності та професійної мобільності населення. 

Враховуючи сучасні світові еволюційні процеси, що відбуваються в економічній теорії та практиці слід зазначити, що провідним 
ресурсом і джерелом багатства країни стає випереджаючий інтелектуальний і духовний розвиток нації, носієм якого виступає людина. 

Сучасні умови господарювання, вирішення численних проблем адаптації підприємств до економічних, науково-технічних, 
технологічних, інформаційних і соціальних змін в суспільстві спонукають менеджерів до впровадження креативних технологій управління 
персоналом на вітчизняних підприємствах. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні основи визначення поняття «технологія управління» були закладені у наукових 
працях закордонних вчених, таких, як Г.С. Альтшуллер, Т.Ю. Базаров, Л. Байєрс, Б.М. Генкін, Ф. Герцберг, Л. Дейвіс, Г. Десслер, П. 
Друкер, О.П. Єгоршин, О.Я. Кібанов, Е.В. Маслов, М.Х. Мескон, Ф. Тейлор, В.В. Травін, С.В. Шекшня та ін. 

Широке коло питань, пов’язаних із характеристикою складових елементів технології управління персоналом, вимірюванням 
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на систему управління персоналом, розглянуто такими українськими вченими, як 
О.І. Амоша, Д.П. Богиня, В.Г. Герасимчук, О.А. Грішнова, Г.М. Дмитренко, М.С. Дороніна, А.М. Колот, Н.Д. Лук’янченко, О.Ф. Новікова, 
Л.М. Фільштейн, Н.Г. Чумаченко, Г. В. Щокін, О.М. Ястремська та ін. 

Проте, як свідчить практика діяльності вітчизняних підприємств, в умовах сьогодення спостерігається глибоке протиріччя між 
потребами підвищення ефективності системи управління людською складовою підприємства і можливостями впровадження ефективних 
технологій управління персоналом. 

За таких умов виникла об’єктивна необхідність у продовженні наукових досліджень у цьому напрямі. 
Метою статті є вивчення сучасних технологій управління персоналом, виокремлення найбільш актуальних і значимих складових 

елементів технології в умовах діяльності вітчизняних підприємств та визначення конкретних інструментів впровадження креативних 
технологій збереження персоналу. 

Результати дослідження. Сучасне підприємство, відповідно теорії систем, можна розглядати як стійку, динамічну систему 
взаємообумовлених елементів, які спроможні відтворювати свої властивості за рахунок власних системоутворюючих ресурсів. Управління 
ми визначаємо як функцію організованих систем, яка забезпечує збереження їх визначеної структури, підтримку режиму діяльності, 
реалізацію конкретних програм і цілей. 

Технологія (від грец. – мистецтво, майстерність, уміння) у загальному розумінні цього слова – це комплекс організаційних заходів, 
операцій і способів, спрямованих на виготовлення, обслуговування, експлуатацію виробу з номінальною якістю та оптимальними 
витратами, які обумовлені поточним рівнем розвитку науки, техніки і суспільства в цілому[1]. 

Технологія управління – це послідовність дій, яка приводить до гарантованого отримання результату. Вона складається із 
інформаційних, обчислювальних, організаційних операцій, які виконуються менеджерами і фахівцями різного профілю за визначеним 
алгоритмом. 

Під технологією управління персоналом ми розуміємо сукупність прийомів, способів і методів впливу на персонал у процесі його 
найму, використання, розвитку і вивільнення з метою отримання ефективних кінцевих результатів трудової діяльності. 

В теперішній час, як ніколи, особливо відчувається взаємозв’язок усіх компонентів технології між собою – всередині системи 
управління персоналом, а також із зовнішнім середовищем. 

Система цілей є основою визначення напрямків і функцій роботи з управління людськими ресурсами на підприємстві. 
Взаємозв’язок цілей підприємства і складових елементів технології управління персоналом може бути представлений у наступному вигляді 
(рисунок 1). 

Сьогодні вже більшість керівників впевнилися у важливості нестандартного підходу у сфері управління людськими ресурсами, 
адже завдяки використанню ефективних технологій управління персоналом підприємство може отримати значні конкурентні переваги на 
ринку. А вдало підібраний і згуртований трудовий колектив, команда однодумців здатні реалізувати серйозні задачі, які стоять перед 
підприємством. 

Людський ресурс – специфічний i найважливіший з усіх видів економічних ресурсів підприємства. Специфіка людських ресурсів 
порівняно з іншими чинниками економічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а й споживають 
матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб 
ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний 
прогрес і соціальна орієнтація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та 
інших особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються людиною лише за сприятливих умов. 

Креативність (від лат. сreatio – створення) - новітній термін, яким окреслюються “творчі здібності індивіда, що характеризуються 
здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактору”[2].  

Раніше у літературі використовувався термін “творчі здібності”, однак пізніше він почав витіснятися мовним запозиченням з 
англійської мови (creativity, creative). В російській  та українській мовах, на думку професора МДУ І.Мілославського, терміном 
“креативний” позначається творчість, що “не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово 
“творчий” залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяльність результативну й, навпаки, безрезультатну” [3]. 

Дослідження такого явища, як креативність, до теперішнього часу знаходиться в центрі уваги зарубіжних і вітчизняних науковців. 
В англомовній літературі, як правило, терміном “creativity” позначають все те, що має безпосередню причетність до створення чогось 
нового; власне процес такого створення; продукт цього процесу; його суб’єкт; обставини, в яких творчий процес відбувається; чинники, які 
його обумовлюють тощо, тобто “креативність” трактується як поняття синонімічне “творчості”. У Психологічному словнику креативність 
розуміється з точки зору творчої продуктивності, як “здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, 
швидко вирішувати проблемні ситуації” [4]. 

Проте, очевидним є той факт, що креативність поза творчістю неможлива. Креативність - це тільки технологія організації творчого 
процесу, що марна сама по собі, які б задачі перед нею не ставилися. В умовах інформаційного суспільства став можливим синтез творчості 
і креативності. 

В системі сучасного менеджменту найбільшого розвитку отримали наступні типи технологій управління: лінійна технологія 
управління, управління по відхиленнях, управління по результатах, управління по цілях, управління по ситуації. 
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Лінійна технологія управління характеризується чіткою послідовністю окремих управлінських фаз, які випливають одна з одної і 
змінюються у відповідності із заздалегідь ухваленими планами. Головним недоліком такої технології вважають низьку пристосованість 
підприємства до мінливого оточуючого середовища. 

Управління по відхиленнях здійснюється шляхом фіксації відхилень від запланованих дій і впровадження заходів щодо усунення 
небажаного впливу. Ефект даної технології проявляється у концентрації часу на більш важливих напрямах у сфері управління, фільтрації і 
розподіленні інформації для прийняття управлінських рішень, підвищенні обґрунтованості прийнятих рішень і скороченні їх кількості, 
зростанні продуктивності праці персоналу та взаємодії функціональних підрозділів. 

Управління по результатах полягає в уточнені наступних управлінських дій в залежності від ступеню досягнення запланованих 
результатів на попередній фазі. Завдяки даній технології підприємство має гарантію, що всі процеси, продукти і послуги сприяють 
досягненню бажаних результатів. Управління по результатах ґрунтується на чітко встановленій відповідальності персоналу і потребує 
систематичного моніторингу всіх процесів на підприємстві. 

Управління по цілях характеризується як систематичний та організований підхід, який дозволяє менеджерам сконцентруватися на 
поставлених цілях і досягненні найкращих результатів. Сам термін «управління по цілях» вперше був введений в теорію і практику 
менеджменту Пітером Друкером і означав передбачення можливих результатів діяльності та планування відповідних шляхів їх досягнення 
[5]. Важливим елементом даної технології є вимір і порівняння поточної ефективності діяльності персоналу із прийнятими стандартами. 

Управління по ситуації – це оперативне управління, яке здійснюється як доповнення до стратегічного і перспективного. Зміст даної 
технології полягає у прийнятті управлінських рішень по ходу виникнення проблем у відповідності із ситуацією, що склалася на 
підприємстві. Використання технології управління по ситуації здійснюється в декілька етапів: аналіз ситуації, в якій опинилося 
підприємство; оцінка властивостей існуючих моделей управління; вибір прийнятної ефективної моделі в конкретній ситуації. 

Основною цінністю сучасного світу є інформація, а світом править той, хто володіє інформацією і професійно її використовує. 
Розуміючи це, можна зробити висновок про нову, постіндустріальну ресурсну парадигму, в основі якої знаходяться чотири елементи - 
інформація, свідомість, час та інфраструктура. Будь-яка діяльність стає дійсно ефективною, якщо виконавець вміє оперувати кожним 
елементом окремо, та об’єднати їх в єдиний ресурс[6]. 

Інформаційні потоки виникають, переміщуються і трансформуються з колосальною швидкістю. На сучасних фінансових ринках 
швидкість руху капіталу практично дорівнює швидкості руху інформації, а отже, значно перевищує швидкість аналізу грошових потоків. 
Тому рух капіталу у світовому масштабі починає усе більше залежати від креативної складової інформації -  креативного продукту, який 
орієнтований на настрій, очікування і підсвідому реакцію учасників ринку. Подібним чином ситуація складається у всіх сферах обертання 
інформації. 

Механізм креативного впливу складає основу креативних інформаційних технологій. Вплив повинен бути націлений на 
стереотипні зони свідомості цільової аудиторії - культурні коди, символи, міфи і психологічні переваги споживачів інформації. 

У сфері управління персоналом такий вплив здійснюється за допомогою корпоративної культури. Корпоративну культуру ми 
розглядаємо як набір елементів, які забезпечують стимулювання працівників, створюючи сприятливий клімат для високопродуктивної 
праці. До базових елементів корпоративної культури відносяться: місія компанії (загальна філософія та політика); базові цілі (стратегія та 
напрямки діяльності підприємства); етичний кодекс підприємства (норми та правила поведінки співробітників, які заохочуються на 
підприємстві); корпоративний стиль (колір, логотип, прапор, одяг); корпоративні свята. Розвиток корпоративної культури покликаний 
попереджати виникнення конфліктних ситуацій на підприємстві. 

Особливої актуальності набувають ці питання в сучасних умовах трансформації. Коли будь-яка заміна застарілих і неефективних 
форм і методів роботи новими супроводжується виникненням суперечливих ситуацій, що є відображенням боротьби нового зі старим, 
конфлікт усуває негативні явища, стимулює зміни, демонструє їх неминучість, виступає джерелом інновацій, генератором нових структур, 
є важливим індикатором передкризового стану виробничого колективу підприємства. 

Висновки та пропозиції. Отже, кожне успішне підприємство значну увагу приділяє роботі з персоналом. Керівники намагаються 
мати у своєму підпорядкуванні не лише вдалий склад працівників, які б максимально відповідали поставленим завданням, але й 
намагаються зробити усе можливе для його збереження, розвитку та підвищення працездатності. Для цього слід використовувати 
ефективну технологію закріплення, збереження та розвитку персоналу з метою підвищення якісних характеристик кожного працівника. 
Тому в сьогоднішніх умовах вкрай актуальним є розробка і впровадження нетрадиційних методів впливу на персонал підприємства. 

На нашу думку основними факторами, що забезпечать утримання і збереження кваліфікованого і досвідченого персоналу на 
вітчизняних підприємствах є наступні: 

1. Винагорода. 
2. Корпоративна культура. 
3. Режим роботи та умови праці. 
4. Оцінка та атестація персоналу. 
5. Навчання персоналу. 
6. Формування кадрового резерву. 
7. Кар’єрний розвиток. 
Служба управління персоналом повинна взяти на себе значний обсяг завдань, пов’язаних із розробкою і реалізацією заходів, що 

забезпечать збереження персоналу, розвиток професійних і соціальних якостей працівників, вирішення конфліктних ситуацій в колективі, 
виявлення і використання резервів зростання продуктивності праці і підвищення ефективності виробництва.  

Таким чином, креативні технології управління персоналом, як процес пошуку нових ідей і підходів у сфері відбору, залучення, 
оцінки та винагороди персоналу, мають враховувати не тільки саму процедуру постановки і розв’язання конкретної ситуації, але і 
різноманітні аспекти, пов’язані з організацією креативних груп, управління їх діяльністю, розвиток творчих здібностей кожного 
конкретного виконавця. 

 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто сутність поняття «технологія управління персоналом», описано основні характеристики технологій управління, відокремлено 
складові елементи технології в умовах діяльності вітчизняних підприємств та визначено конкретні інструменти впровадження креативних 
технологій управління персоналом. 
Ключові слова: технологія управління, креативність, управління персоналом, інструменти технології управління персоналом. 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрена сущность понятия «технология управления персоналом», описаны основные характеристики технологий управления, 
выделены составляющие элементы технологии в условиях деятельности отечественных предприятий и определены конкретные 
инструменты внедрения креативных технологий управления персоналом. 
Ключевые слова: технология управления, креативность, управление персоналом, инструменты технологии управления персоналом. 
SUMMARY 
Considered the essence of the concept of "technology of personnel management", explains the basic characteristics of management technologies, are 
constituent elements of technology in the context of domestic enterprises and set specific instruments introduce creative technologies of personnel 
management. 
Keywords: management technology, creativity, personnel management, personnel management tools of technology. 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Степанова Л.В., ст.викладач ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»   

 
У сучасних умовах розвитку національної економіки України якісне відтворення людських ресурсів, формування трудового 

потенціалу та раціональне його використання залежить від управління людськими ресурсами на всіх рівнях.  
Такі тенденції вимагають формування нової концепції управління трудовим потенціалом. Місце і роль управління трудовими 

ресурсами обумовлені зростанням значимості людського чинника у виробництві матеріальних і духовних цінностей, посиленням 
залежності результатів діяльності підприємств від якості, мотивації та характеру використання робочої сили. Тому в сучасних умовах 
формування організаційно-економічного механізму ефективного використання трудового потенціалу є важливим і актуальним як з 
теоретичних, так і з практичних міркувань.  

Дослідженню проблем, пов’язаних із забезпеченням ефективності використання трудового потенціалу присвячено багато праць 
учених-економістів, таких як: Д. Богиня, Н. Волгін, В. Гавва, Б. Генкин, О. Грішнова, М. Дороніна, Є. Качан, А. Колот, Л. Костин, Т. 
Костишина,  Г. Куліков, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Н. Лук’янченко, Ю. Одегов, І. Петрова, В. Савченко, М. Семикіна, Л. Шаульська, Р. 
Яковлєв та ін. 

Не дивлячись на досить глибоке висвітлення цих проблем, залишаються недостатньо дослідженими певні аспекти, що стосуються 
формування дієвого механізму ефективного використання трудового потенціалу підприємства. 

Метою даної статті є розроблення організаційно-економічного механізму, що забезпечував би ефективне використання трудового 
потенціалу підприємства. 

Механізм як категорія є інструментом, що забезпечує поступальний розвиток об’єкта, на який спрямовано рушійну силу чинників 
зовнішнього середовища. Структура та зміст механізму зазнають змін у процесі розвитку суспільного виробництва, тому механізм повинен 
бути адекватним рівню розвитку продуктивних сил. 

 

 
Рис. 1. Чинники формування, використання та розвитку трудового потенціалу підприємства 

 
Багато науковців, пропонуючи власне тлумачення категорії "механізм", висвітлюють лише складові цієї складної категорії, тобто 

трактують той чи інший аспект поняття, проте всі дослідники одностайні у тому, що механізм – це складна, багатопланова система. В. Я. 

                                           
© Степанова Л.В ., 2012 
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Амбросов та Т. Г. Маренич вважають, що чинні механізми регулювання переважно використовуються для декларування намірів, а не для 
конструктивного впливу на кінцеві результати господарювання [1, с. 15]. З огляду на це, виникає необхідність визначити чітку мету 
досліджуваної системи та розробити дієвий механізм досягнення цієї мети, адекватний цій системі. Водночас виникає потреба в 
удосконаленні наявних механізмів, доповнення їх новими важелями для досягнення поставлених цілей. 

На думку автора, організаційно-економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу підприємства – це дія 
сукупності економічних (продуктивність, результативність праці, використання особистісного потенціалу працівників) і організаційних 
(раціональність трудових процесів, умов праці) важелів, що сприяє формуванню та посиленню організаційно-економічного потенціалу, 
отриманню конкурентних переваг і ефективності діяльності підприємства в цілому. 

Організаційно-економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу підприємства містить у собі такі 
компоненти, як принципи і задачі управління, методи, форми й інструменти управління, організаційну структуру трудового потенціалу, 
інформацію та засоби її обробки. 

Структура організаційно-економічного механізму повинна містити три системи: цільову, функціональну і систему забезпечення.  
Система забезпечення організаційно-економічного механізму складається з підсистем правового, ресурсного, нормативно-

методичного, наукового, технічного, інформаційного забезпечення управління трудовим потенціалом підприємства. 
Організаційно-економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу включає такі основні функціональні 

підсистеми: планування, організації, мотивації, контролю та регулювання. 
Цільова система організаційно-економічного механізму містить у собі цілі й основні результати діяльності підприємства, а також 

критерії вибору й оцінки досягнення певних цілей і результатів діяльності підприємства. 
Зміст кожної з систем та кількість підсистем у кожній із систем організаційно-економічного механізму ефективного використання 
трудового потенціалу підприємства залежить від його типу, сфери та масштабів діяльності, ступеня впливу зовнішнього середовища та 
результатів діяльності підприємства й інших чинників. 

Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на формування, використання й розвиток трудового потенціалу підприємства відображено 
на рис. 1. 

 
 

Рис. 2. Складові організаційно-економічного механізму ефективного використання трудового потенціалу підприємства 
 
Зовнішні чинники, серед яких базовими можна вважати економічну, соціальну, демографічну політики щодо трудового потенціалу, 

коригуються не підприємством, а лише державою і залежать від спрямування стратегічного розвитку на соціалізацію, гуманізацію 
економіки. 

Внутрішні чинники, що можуть коригуватися підприємством, залежать, у першу чергу, від його економічного стану, наявності 
стратегічних планів щодо розвитку підприємства, й трудового потенціалу зокрема. 

Підприємствам необхідно спрямовувати свої зусилля на досягнення сталого економічного розвитку, що дозволяє дбати про 
ефективне використання й розвиток наявного трудового потенціалу. Ґрунтуючись на зарубіжних, вітчизняних і власних дослідженням ми 
розробили організаційно-економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу підприємств, який містить певні складові 
й заходи щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу (рис. 2). 
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З рис. 2 видно, що головними складовими організаційно-економічного механізму є: відбір, адаптація та атестація персоналу, після 
чого пропонується проводити аналіз ефективності використання трудового  потенціалу підприємств; на основі цього аналізу пропонується 
здійснювати управлінські рішення щодо відбору нових кадрів або покращення оплати й мотивації праці наявного трудового потенціалу, що 
є другою складового цього механізму. 

Завершальною ланкою у організаційно-економічному механізмі є розвиток трудового потенціалу, управлінські рішення стосовно 
якого впроваджують з урахуванням контролю результатів праці після впровадження ефективних систем оплати й мотивації праці. 
Таким чином, організаційно-економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу підприємства сприяє дотриманню 
принципів системності й послідовності, а також здійсненню постійного контролю над ефективністю праці. 

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена пошуку шляхів щодо формування організаційно-економічного механізму ефективного використання трудового 
потенціалу, який ґрунтується на дотриманні принципів системності й послідовності, регулярній оцінці й розвитку трудового потенціалу 
підприємства. 
Ключові слова: трудовий потенціал, організаційно-економічний механізм, ефективність використання трудового потенціалу, формування, 
використання, розвиток трудового потенціалу. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена поиску путей формирования организационно-экономического механизма эффективного использования трудового 
потенциала, который базируется на принципах системности и последовательности, регулярной оценке и развитии трудового потенциала 
предприятия. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, организационно-экономический механизм, эффективность использования трудового потенциала, 
формироваие, использование, развитие трудового потенциала. 
SUMMARY 
The article is devoted to finding ways of developing the organizational and economic mechanism for the effective use of labor potential, which is 
based on the principles of systematic and consistent, regular evaluation and development of the labor potential of the company. 
Key words: labor potential, organizational and economic mechanism, efficient use of labor potential, shape, use, development of labor potential. 
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Актуальність і постановка проблеми. Філософія трансформаційного періоду розвитку економіки висуває найвищу цінність – 

людський розвиток. Світовий банк наприкладі обстеження 192 країн зробив висновок, що 64% економічного зростання в країнах з 
перехідною економікою пов'язано  з людським і соціальним капіталом, а інші 16 і 20% – обумовлено фізичним і природним капіталом. 
Відомий менеджер Лі Якокка ставив людей на перше місце у господарських операціях, а продукт і прибуток –  на друге і третє [1]. 
Розвиток людського капіталу – основна умова забезпечення успішної реалізації інноваційної моделі розвитку України і проведення 
економічних реформ на засадах духовності, захисту національних інтересів і реалізації інтеграційних пріоритетів; основа суспільної 
стабільності. Але практика реалізації економічних перетворень свідчить про протилежне – відбулося повернення до дикого капіталізму.  

Великий вклад у розробку питань управління людським капіталом внесли вітчизняні і зарубіжні вчені – Г. Беккер, К. Макконел, 
С. Брю, Б. Кляйн, О.І. Амоша, І.К. Бондар, О.В. Крушельницька, В.М. Лич, Н.Д. Лук'янченко, П.В. Малиновський, Д.П. Мельничук, О.Ф. 
Новікова, О.Г. Головіна, Ю.К. Зайцев. 

Але питання управління персоналом у критичні моменти досліджено недостатньо і є відносно новим напрямком наукових праць, 
хоча кризи окремих підприємств, а також системні кризи, які вражають не тільки окремі країни, а й континенти, стають звичайною 
практикою. 

Мета статті – виявити особливості процесу антикризового управління персоналом підприємства та обґрунтувати напрямки його 
удосконалення. Управління персоналом розглянемо як діяльність керівного складу підприємства, що спрямована на розробку стратегій 
кадрової політики і методів управління людськими ресурсами в кризових ситуаціях. 

Основний матеріал дослідження. В управлінні персоналом можна виділити два основних аспекта – функціональний і 
організаційний. Функціональний аспект містить такі елементи: визначення загальної стратегії; планування потреби підприємства у 
персоналі з урахуванням чинного кадрового складу; залучення, відбір і оцінка персоналу; підвищення кваліфікації і управління кар'єрою; 
вивільнення персоналу; організація робочих місць, виявлення функціональних і технологічних зв'язків між ними, умов праці; управління 
витратами на персонал; політика оплати праці і соціальних послуг. 

В організаційному аспекті управління персоналом охоплює усіх робітників і всі структурні підрозділи підприємства, які несуть 
відповідальність за роботу з персоналом.  

При формуванні стратегії управління персоналом необхідно враховувати положення загальної економічної стратегії діяльності 
підприємства. Це обумовлює збалансування економічних аспектів діяльності підприємства з потребами і інтересами робітників; 
формування ідеології і принципів кадрової роботи, визначення умов для забезпечення балансу між економічною і соціальною ефективністю 
використання людських ресурсів. 

При плануванні потреби в персоналі виділяють його окремі категорії і чинники, що впливають на їхню кількість – стратегія 
розвитку підприємства, обсяг продукції, технології, динаміка робочих місць; аналізують чинний персонал підприємства; визначають якісну 
потребу у персоналі. 

Для залучення, добору і оцінки кадрів доцільно оптимізувати співвідношення внутрішнього і зовнішнього набору робітників; 
розробити критерії відбору; розподілити нових робітників по робочим місцям. 

Для організації робіт з управління персоналом рекомендується: 
визначити зміст робіт на кожному робочому місці; 
прагнути до створення більш сприятливих умов праці; 
визначити принципи та розробити чітку систему оплати праці; 
проводити оперативний контроль за роботою персоналу; 
здійснювати короткострокове планування професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу. 

                                           
© Ситник Л.С., 2012 
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З метою підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовки рекомендується здійснювати: 
планування заходів щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників, відповідного їх особистим можливостям і виробничої 

необхідності; 
вибір форми навчання працівників при підвищенні кваліфікації (за допомогою працівників структурного підрозділу підприємства, 

відповідального за роботу з кадрами, або у відповідному освітньому закладі, з відривом або без відриву від виробництва); 
роботу з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу на підприємстві; 
планування кар'єри та інших форм розвитку і реалізації здібностей працівників; 
визначення принципів, форм і строків атестації кадрів. При впровадженні систем стимулювання персоналу та раціоналізації витрат 

на персонал на підприємстві рекомендується реалізувати наступні заходи: планування витрат на персонал; 
розробка та впровадження систем заробітної плати на підприємстві; визначення особливостей оплати праці окремих категорій 

працівників, зайнятих на підприємстві. 
З метою ефективного та раціонального вирішення питань, зв'язаних з вивільненням персоналу, здійснюють: аналіз причин 

вивільнення персоналу; вибір варіантів вивільнення персоналу; забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства, що 
звільняються. 

Реформування підприємства припускає, поряд з досягненням інших цілей, ефективний розподіл і використання зайнятих на 
підприємстві працівників, тобто раціоналізацію їх чисельності. 

При цьому рекомендується визначити максимально допустиму чисельність працівників на підприємстві, за якої може бути 
забезпечено виконання прийнятої стратегії розвитку підприємства, і фактичний надлишок (дефіцит) чисельності працівників до моменту 
початку реалізації даної стратегії. 

У разі, якщо на підприємстві виявлена надлишкова чисельність зайнятих, то в процесі реформування підприємства доцільно 
здійснити такі заходи: 

а) провести соціологічне опитування (анкетування) працівників підприємства з метою виявлення їх намірів і вірогідної поведінки 
на ринку праці, можливих варіантів їх поведінки при неможливості реалізації цих намірів, а також оцінки зміни доходів сім'ї працівника у 
разі його можливого звільнення з підприємства; 

б) узагальнити результати соціологічного опитування з метою визначення кількісного складу груп працівників, які розрізняються 
по намірам і які не зможуть бути задіяні на підприємстві при здійсненні обраної стратегії його розвитку. 

Можна виділити укрупнені групи працівників, що мають наступні наміри: 
зберігати трудові відносини і отримувати основні доходи на підприємстві; 
зберігати трудові відносини у випадках порушення термінів виплати заробітної плати, визначених чинним законодавством, 

колективними або індивідуальними трудовими договорами; 
знайти нове місце роботи за своєю спеціальністю; пройти професійну підготовку і знайти нове місце роботи на даному 

підприємстві або на іншому підприємстві (в т.ч. з переїздом на нове місце проживання); 
піти на пенсію (для категорій працівників, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до чинного законодавства); 
будь-які інші; 
в) проаналізувати причини неможливості забезпечення робочим місцем конкретних працівників з подальшим угрупованням цих 

причин (в їх числі можуть бути виділені, наприклад, недостатній платоспроможний попит на продукцію (послуги) підприємства; заходи по 
раціоналізації використання людських ресурсів на підприємстві; невідповідність між професійно-кваліфікаційними і віковими 
характеристиками працівника і вимогами, що пред'являються до претендента на вакантне робоче місце); 

г) визначити потреби у фінансових ресурсах, необхідних для забезпечення гарантій і компенсацій працівникам, які не можуть бути 
задіяні на реформованому підприємстві. При цьому доцільно вказати джерела фінансування заходів, пов'язаних з вивільненням працівників 
(кошти роботодавця, Державного фонду зайнятості населення, Пенсійного фонду України) та визначити можливості їх використання. 

У разі дефіциту фінансових коштів при ухваленні рішення про вивільнення працівників з реформуємого підприємства визначають 
порядок розподілу цих коштів із застосуванням двох основних критеріїв. Використання першого критерію – рівня соціальної напруженості 
в регіоні – припускає кількісне визначення категорій працівників, вивільнення яких з реформуємого підприємства викличе найбільше 
зростання соціальної напруженості в регіоні. Використання другого критерію - рівень душових доходів в сім'ї працівника – дозволяє 
виявити ті сім'ї працівників, вивільнення членів яких з реформуємого підприємства різко знизить душові доходи (наприклад, нижче рівня 
бідності або величини прожиткового мінімуму). Наявні обмежені фінансові ресурси в пріоритетному порядку спрямовуються на реалізацію 
намірів категорій працівників, виділених на основі даних критеріїв. 

У разі, якщо на підприємстві є дефіцит чисельності працівників, необхідних для здійснення прийнятої стратегії розвитку 
підприємства, то рекомендується в процесі реформування вирішити питання, пов'язані з підвищенням привабливості робочих місць на 
підприємстві (за рахунок підвищення заробітної плати, організації системи професійної підготовки). 

При цьому слід мати на увазі, що відволікання ресурсів на підвищення конкурентоспроможності буде менше в трудонадлишкових 
(депресивних) районах та більше - в трудонедостатніх районах (районах економічного зростання). 

В обох випадках (як при надмірності, так і при недостатності трудових ресурсів для реалізації прийнятої стратегії розвитку 
підприємства) розробляється стратегія управління персоналом підприємства при його реформуванні, виходячи з необхідності забезпечення 
раціонального використання людських ресурсів. З метою фінансового забезпечення розробленої стратегії вона узгоджується з органами 
місцевого самоврядування, органами державної служби зайнятості та іншими структурами, які будуть фінансувати її реалізацію. 

Оплата праці і соціальних послуг у найближчий час можуть зазнати погіршуючих змін. Соціальний фактор і економічні права 
працюючих в Україні з прийняттям нового Трудового кодексу руйнуються. Крім того, не буде здешевлення продуктів споживання без 
переходу до автоматизації виробництва і вироблення додаткової вартості. 

Якщо робоча сила дешева, немає економічного сенсу вводити машину для економії витрат на зарплату - вони і так низькі. Бізнесу 
немає резону витрачатися на дорогу автоматизацію або механізацію праці, якщо робота і так буде виконана майже задарма безправними 
працівниками.  

Звідси випливає невтішний висновок. "Новий Трудовий кодекс України, який, до речі, вже пройшов перші етапи парламентського 
затвердження, створить реальні правові передумови для того, щоб сформувати замкнутий самопідтримуючий контур причинно-наслідкових 
зв'язків, що гарантує нашій країні технічну відсталість на довгі часи. Безправ'я осіб, зайнятих за наймом - подальше здешевлення їх робочої 
сили – майже повна відсутність технічних нововведень, відсутність автоматизації та механізації праці. Звідси знову будуть слідувати низькі 
зарплати при одночасній дорожнечі самих необхідних предметів споживання, як підсумок – бідність 90% населення, звуження 
внутрішнього попиту, близьке до нуля економічне зростання і, знову-таки, технічна відсталість, оскільки така економіка просто не може 
генерувати достатні для технологічно проривних інвестицій накопичення, навіть якщо б і захотіла. Розірвати це порочне коло бідності і 
відсталості буде дуже не просто" [2]. 

Кризові явища сприймаються різними людьми по-різному у часі і за глибиною сприйняття, що призводить до запізнювання 
осмислення кризи і постановки нереальних завдань пов'язаних  зі стабілізацією виробництва. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить про взаємозв'язок між зовнішніми умовами виробництва і необхідним типом мислення 
управлінських кадрів підприємства (див. таблицю). 
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Таблиця 
Типологія мислення управлінських кадрів підприємства* 

Умови виробництва Тип мислення управлінців Зміст типу мислення 

Нарощення невизначеності і 
нестабільності зовнішнього середовища 

Ринковий Адекватна реакція на зміни кон'юнктури 
ринку 

Структурна криза, кризові ситуації Антикризовий Здатність людини сприймати і свідомо 
реалізувати на практиці нестандартні дії 
антикризової стратегії діяльності 
підприємства, інтуїція 

Стабілізація економіки Консервативний Орієнтований на сталі і повторювальні 
управлінські ситуації 

Зростаюча економіка Виробничий Використання попереднього досвіду у 
якісно однорідних умовах 

* Складено за матеріалами [3]. 
 
Формування антикризового мислення стримується труднощами у сприйманні керівниками кризових ситуацій у прийнятті 

антикризової логіки поведінки підприємств і критеріїв антикризових рішень [4]. 
Більшість управлінців починають ефективно працювати за умови, якщо прогнозна інформація узгоджується з їх минулим досвідом. 

Якщо ж прогнозні дані істотно розходяться з їх досвідом або навіть суперечать йому, управлінці зазвичай ігнорують їх і вважають 
необґрунтованими. 

Послідовний ряд раніше досягнутих успіхів призводить до формування у управлінців стереотипних моделей прийняття рішень і 
дій. Ці стереотипи беруть в розрахунок в основному досвід минулого і серйозно перешкоджають розумінню нових реальностей, в яких 
опинилися підприємства. 

В результаті управлінець не визнає нові реальності, які не мають зв'язку з його досвідом, до тих пір, поки вони не почнуть впливати 
на підприємство. 

Разом з тим антикризове мислення не можна абсолютизувати. Воно ефективно лише в кризових умовах і слабо застосовне в умовах 
стабільної або зростаючої економіки. Наприклад, при стабілізації досить ефективним може бути консервативний тип мислення, 
орієнтований на стійкі і повторювальні управлінські ситуації. 

В умовах же зростання може домінувати виробниче мислення, а при наростанні невизначеності – ринковий тип мислення, 
пов'язаний з адекватною реакцією на зміни кон'юнктури. 

Інформаційні системи і технології роботи з інформацією, які склалися на підприємствах, слабо пристосовані до відслідкування і 
прогнозування кризових явищ у нестабільному зовнішньому середовищі. Більшість комп'ютерних систем вітчизняних підприємств 
спочатку призначалася для організації бухгалтерського обліку і автоматизували одну або декілька функцій підприємства. Такі системи не 
дозволяють забезпечити цілісну картину управління підприємством.  

На даний період відбувається процес зближення вітчизняних і західних управлінських комп'ютерних систем, які конкурують за 
право працювати на підприємствах. Порівняльний аналіз показує, що можна розділити всі системи на три великі класи: фінансово-
управлінські; виробничі; антикризові, аналітичні системи. 

Фінансово-управлінські системи призначені для ведення обліку по одному або декількох напрямках, таким як бухгалтерський 
облік, постачання і збут, складські операції, облік та підготовка кадрів. Цими системами без особливих зусиль і витрат можуть 
користуватися будь-які підприємства, в тому числі і малі, яким необхідно управляти фінансовими потоками і автоматизувати облікові 
функції. Ці системи гнучкі і нескладні в адаптації до потреб конкретного підприємства. 

Виробничі системи більшою мірою призначені для планування і управління виробничими процесами, хоча в своєму складі вони 
практично містять всі ті ж облікові функції. Виробничі системи значно більш складні в установці і впровадженні.  

Виробничі системи часто орієнтовані на одну або кілька галузей або типів виробництва, таких як: складальне виробництво 
(електроніка, машинобудування) малосерійне і дослідне (авіація, важке машинобудування), дискретне (хімія, упаковка), безперервне 
(нафто- і газовидобуток). 

Виробничі програми підлаштовуються під типи організацій, безпосередньо їх виробничі процеси. Так наприклад, планування може 
виконуватися на необхідний термін (рік, квартал, місяць, тиждень); при виробництві на замовлення планування може здійснюватися 
безпосередньо при надходженні замовлення; розробка на замовлення може передбачати самостійні технології кожного нового замовлення з 
наступним виробництвом; виробництво на склад може передбачати кілька типів організації виробничого процесу. 

Спеціалізація виробничих управлінських систем може значно відбиватися як в самому наборі функцій таких систем, так і в 
призначенні до певного типу виробництва. Виробничі системи дозволяють підприємству працювати як добре налагоджений механізм, в 
якому основними інструментами управління є планування та раціональне управління виробничим процесом, а не тільки організація обліку. 

Значний ефект від впровадження виробничих управлінських систем відчувається у вищих ешелонах управління підприємством, де 
простежуються усі взаємозалежні ланки: планування, постачання, виробництво, складські запаси, рух продажів, фінансові потоки, 
прибутки, збитки і багато інших аспектів. 

Наступним типом комп'ютерних технологій є системи прогнозно-аналітичного спрямування. Ці системи є проблемно-
орієнтованими і більше відповідають вимогам антикризового управління. 

Базовою технологією, покладеною в основу таких програмних комплексів, є технологія оперативної аналітичної обробки певних 
даних. Системи мають можливості виконання багатоваріантних прогнозно-аналітичних розрахунків, що дозволяє знаходити різні варіанти 
фінансових стратегій, порівнювати між собою потенційні результати їх реалізації, ранжувати варіанти за різними економічними 
критеріями. 

За своєю суттю, такі системи пропонують комплексний підхід до побудови моделей бізнес-процесів, передбачають поєднання 
імітаційних, цільових, оптимізаційних і статистичних методів моделювання і прогнозування. 

Аналітичні комплексні програми можна класифікувати: 
А. «Прогноз - Підприємство» - це інформаційно-аналітична система аналізу та планування фінансово-економічної діяльності 

промислового підприємства і призначена для вирішення комплексу аналітичних і планово-прогнозних завдань. Серед них: аналіз ринку 
збуту продукції; оцінка привабливості покупців і продукції та формування плану постачання продукції покупцям; аналіз фінансового та 
майнового стану підприємства; розрахунок витрат на виробництво продукції; формування оптимальної виробничої програми і цінової 
політики; розробка довгострокової і короткострокової інвестиційних програм; багатоваріантні розрахунки величини притоку і відтоку 
грошових коштів на перспективний період при різних значеннях керуючих параметрів (сценаріях); прогнозування основних статей 
фінансового балансу підприємства. 

Б. «Прогноз - Банк» являє собою спеціалізовану прогнозно-аналітичну систему підтримки прийняття рішень в комерційному банку 
для вирішення завдань: комплексного динамічного аналізу фінансового стану банку та його структурних підрозділів; моделювання 
фінансових потоків банку та здійснення багатоваріантних розрахунків фінансового стану банку на перспективний період; оцінки 
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ефективності прийнятих управлінських рішень; формування оптимальних програм залучення і розміщення ресурсів, розробки варіантів 
фінансових планів. 

Відмінною особливістю таких систем є комплексна імітаційна модель фінансових потоків банку, на основі якої реалізуються 
імітаційні, оптимізаційні, цільові алгоритми управління. 

В. «Прогноз - Регіон (Муніципалітет)» є інформаційно-аналітичною системою моніторингу і прогнозування соціально-
економічного та фінансового розвитку цілого регіону (муніципалітету) і призначена для автоматизації звітної та аналітичної діяльності 
регіональних і муніципальних адміністрацій, моніторингу поточної фінансово-економічної ситуації в регіоні , комплексного аналізу та 
багатоваріантного прогнозування соціально-економічного розвитку регіону у взаємозв'язку з макроекономічними чинниками. 

Всі програмні системи і засоби забезпечують можливість візуального порівняння результатів розрахунків, отриманих при різних 
сценаріях. Інтервал планування не обмежується. Результати оформляються у вигляді різноманітних табличних і графічних звітів. 

При виборі комп'ютерної технології для кризового або ефективного підприємства, необхідно розуміти, що будь-яка автоматизація 
повинна перш за все вирішувати питання оптимізації управління підприємством, але в той же час, навіть найкраща комп'ютерна система є 
лише певним інструментом в руках фахівця, менеджера, керівника і власника підприємства. 

Висновок. В цілому при управлінні персоналом підприємства в кризуових умовах відбуваються такі процеси: 
формування стратегії та контролю за її впровадженням, які залишаються за корпоративним центром; 
розробки програм, а також впровадження конкретних заходів. Вони зміщуються на рівень самостійних децентралізованих 

підрозділів підприємства; 
інтеграції всіх стадій розробки та впровадження стратегії з персоналу. 
Таким чином, організаційні фактори ефективності персоналу, по-перше, пов'язані з помірною децентралізацією структури 

управління, по-друге, припускають збалансований розподіл функцій управління персоналом на рівнях корпоративного центру, бізнес-
одиниць і відповідних структур. 

Інерційність структури підприємства створює небезпеку імітації прогресивних організаційних змін при формальній трансформації 
раніше існуючих підрозділів у нові зі збереженням колишніх методів роботи. 

Для підвищення ефективності персонала на підприємстві у кризовій ситуації необхідно здійснити прогноз загальної потреби 
підприємства у персоналі, оцінити його рух, розробити критерії відбору, планувати заходи з підвищення кваліфікації, запровадити системи 
стимулювання персоналу і раціоналізацію витрат на персонал. Особливої уваги заслуговує вирішення питання вивільнення персоналу. 

Антикризовому керуючому доводиться працювати з великою кількістю інформації та на її основі приймати управлінські рішення. 
Тому найбільше розповсюдження мають набувати методи антикризового управління, що засновані на комп'ютерних технологіях. А саме 
системи прогнозно-аналітичного напрямку. 
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взаимосвязь между внешними условиями производства и типом мышления управленческих кадров, влияние Трудового кодекса на 
социальные гарантии и экономические права трудящихся и технический уровень украинской экономики. Охарактеризованы тенденции 
применения управленческих компьютерных систем. 
Ключевые слова: антикризисное управление, персонал предприятия, тип мышления управленческих кадров, применение управленческих 
компьютерных систем, трудовой кодекс, социальные гарантии работников. 
SUMMARY 
The paper describes the features of anti-crisis management of personnel at the enterprise in the functional and organizational aspects, the relationship 
between external conditions of production and the type of thinking of managerial personnel, as well as the influence of the Tax Code of Ukraine on 
social protection and economic rights of working people and technical level of the Ukrainian economy. The trends in the use of managerial computer 
systems are characterized. 
Keywords: anti-crisis management, personnel of enterprise, type of thinking of managerial personnel, use of managerial computer systems, Tax 
Code, social protection. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Найефективнішим і найпоширенішим засобом боротьби проти портфельного ризику є 

диверсифікація активів - розподіл інвестором фінансових активів в різні фінансові інструменти за їх видами, емітентами, строками 
погашення, регіонами, галузями тощо з метою захисту портфелю від нестійкості  ринку чи галузі. Розглядаючи проблему ефективного 
розміщення пенсійних коштів також не обов’язково обирати один з наявних варіантів (наприклад, вибір вкладниками різних недержавних 
пенсійних фондів (НПФ), визначення НПФ основних напрямів розміщення пенсійних активів, вибір компанії з управління активами (КУА) 
певних інвестиційних проектів), доцільніше сформувати диверсифікований інвестиційний портфель.  

Не дивлячись на зазначений принцип економічна криза 2008-2009 років в Україні значно підірвала позиції фінансових установ у 
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системі недержавного пенсійного страхування (НПС), зокрема НПФ, які виявилися досить уразливими до змін у фінансовому секторі 
економіки, що потребує переосмислення інвестиційних стратегій цими структурами. Так, багато компаній з управління активами (КУА) 
поставилися до управління активами НПФ формально - просто виконуючи вимоги законодавства в частині диверсифікованості і до складу 
активів, не приділяючи належної уваги таким аспектам діяльності, як фінансово-економічний аналіз стану банків і підприємств, 
диверсифікованість активів з обліком валютної складової вартості активів, постійний щоденний моніторинг ситуації. Що стосується 
адміністраторів НПФ, то їх ситуація була ще гірше. Їх доходи взагалі упали до нульових рівнів, тому що потік пенсійних внесків різко 
скоротився. В умовах кризи підприємства-вкладники вимушені були згортати свої соціальні програми, багато хто з них так і не відновив 
пенсійних внесків. 

Все це вилилося у визначену консолідацію ринку і відходу ряду компаній. Так, продали чи цілком згорнули свої пенсійні напрямки 
Райффайзен банк Аваль (Корпоративний і Відкритий НПФ «Аваль»), PRVA Group (АПФ КУА «Пенсійний стандарт» і НПФ «Друга 
пенсія»), Група «ТЕКТ» (НПФ «Соціум») та інші  [1, с. 32]. В цілому в результаті кризи чисельність НПФ,  внесених у Державний реєстр 
України, скоротилася на 8.  Станом на 01.01.2011 року їх чисельність становила 101, що на 5 більше, ніж на 01.01.2007 року, але на 9 
менше, ніж на 01.01.2009 року. Чисельність же адміністраторів НПФ скоротилася на 7. Станом на 01.01.2011 року цей показник становив 43 
(з них мають ліцензію з адміністрування НПФ лише 36) замість 50 [2]. 

Крім  того частина НПФ після того як стали відомі результати, забезпечені їм обслуговуючими компаніями, прийняли рішення про 
їх заміну. Так КНПФ «Стирол» відмовився від послуг з адміністрування і управління активами КУ АПФ «IQ Технолоджи», передавши їх 
Всеукраїнському адміністратору пенсійних фондів і КУА «Стиролінвест». Від послуг КУА АПФ «IQ Технолоджи» вимушений був 
відмовитися один з найбільших відкритих фондів - ВНПФ «Емеріт», уклавши договори з КУА АПФ «Трійка Діалог Україна». Змінили 
обслуговуючі компанії також ПНПФ «Шахтар», ПНПФ «Магістраль» і КНПФ «Поштовик» [1, с. 32]. Ці зміни у більшості були обумовлені 
тим, що частка проблемних активів у ряді НПФ досягала 80% [1, с. 33].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню моделювання функціонування та прогнозування соціально-економічних 
процесів у сфері НПС присвячені роботи таких вчених, як В. Баскаков, М. Баскакова, В. Бончик, Г. Вушкан, І. Гарайшина, М. Денисов, К. 
Макова, Е. Руденко, В. Токарєв, І. Шкаріна та багатьох інших вчених. Зокрема, в роботах Г. Вушкан розглянуті методи статистичного та 
економетричного аналізу вибору пенсіонерами участі у трудовій діяльності та її тривалості після виходу на пенсію. Дослідження Е. 
Руденко присвячені моделюванню оцінки параметрів організації корпоративного пенсійного страхування. В. Бончик та К. Макова 
аналізують основні підходи до прогнозування пенсійних виплат НПФ. Разом з тим зазначені проблеми у системі НПС свідчать про 
необхідність пошуку способу оптимізації інвестиційного проекту при виборі напрямків інвестування пенсійних коштів суб’єктами НПС. 

Метою  статті є побудова математичної моделі оптимального управлінського рішення для вибору ефективної інвестиційної 
стратегії суб'єктом НПС.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною метою у формуванні портфеля є досягнення оптимального співвідношення 
між ризиком і доходом для інвестора, тобто відповідний набір інвестиційних інструментів покликаний знизити до мінімуму ризик його 
втрат і водночас максимізувати його дохід. 

Основи теорії вибору портфеля вперше були розроблені Нобелівським лауреатом Гаррі Марковичем у статті «Вибір портфеля», 
опублікованій у 1952 році. У цій статті вперше була запропонована математична модель формування оптимального портфеля цінних 
паперів і були приведені методи побудови таких портфелів за певних умов. З обчислювальної точки зору дана оптимізаційна задача 
відноситься до класу задач квадратичної оптимізації при лінійних обмеженнях.  

Основними підходами, описаними у літературі [3-5] до формування оптимального портфеля є підходи, які ґрунтуються за 
допомогою моделей Блека, Денисова, Марковиця, Тобіна. Задача оптимізації полягає в тому, щоб визначити, яка частка портфеля повинна 
бути відведена для кожної з інвестицій так, щоб розмір очікуваного доходу і рівень ризику відповідали цілям інвесторів. Наприклад, 
цільовою функцією може бути мінімізація ризику при заданій прибутковості, чи максимізація доходу при ризику не вище заданого. При 
цьому на компоненти вектора X, що представляє портфель, можуть накладатися різні обмеження, що залежать від виду угоди, типу  
активів, що беруть участь, розміри позицій, що відкриваються тощо. Портфелі, що задовольняють умовам даного ринку, називаються 
припустимими. 

Рішення про вибір оптимальної інвестиційної стратегії у системі НПС приймають особи чи групи осіб (учасники НПФ (майбутні 
пенсіонери), НПФ, КУА), які мають власні цілі, володіють певною свободою дій, але вимушені підкоряються певним обмеженням, які 
накладає на них економічне середовище і суспільство [5]. Вони представляють собою сукупність су’єктів, здатних приймати самостійні 
рішення C = {1,2,...,c}, що знаходяться в деякій організаційній ієрархії по відношенню один до одного, що вибудовується для реалізації 
своїх цілей.  

Вибір стратегії будь-яким суб’єктом НПС на будь-якому рівні організаційної ієрархії має відповідати досягненню кінцевої головної 
мети - найкращого розподілу наявних пенсійних коштів, ступінь досягнення якої можна оцінити за допомогою критеріїв прибутковості (P) і 
ризикованості (R) (чи протилежного показника - надійності).  

Отже, припустимо, що на розгляді в КУА є n можливих (не домінуючих) стратегій  Si={S1, S2, S3,…, Sn}, (i=1,2,…,n), кожна з який 
оцінюється за критеріями прибутковості (Pi) і ризикованості (Ri). Наприклад, у КУА має п'ять варіантів інвестування коштів: у державні 
цінні папери, об'єкти нерухомості,  довгострокові депозити в банках, облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України та акції 
українських емітентів з прибутковістю і показником ризику відповідно P1=0,3 і R1=0,1; Р2=0,4 і R2=0,2; Р3=0,6 і R3=0,5; Р4=0,7 і R4=0,6; 
Р5=0,8 і R5=0,7. Задача полягає у тому, щоб знайти при формуванні інвестиційного портфеля НПФ кращий варіант цих стратегій чи 
ефективне співвідношення цих п’яти можливих стратегій. 

Оскільки задачі  максимізації прибутковості і мінімізації ризиків є протилежними сторонами діяльності одного суб'єкта НПС, то 
припустимо, що вони є цілями двох різних суб'єктів А и В. У такому випадку, для визначення пропорцій, у яких доцільно розподіляти 
кошти за напрямками інвестиційного портфеля і вкладати у проекти, доцільно скористатися таким методом обґрунтування рішення, який у 
математиці отримав назву теорії ігор і статистичних рішень, при цьому звівши задачу сполучення прибутковості і ризику до так званої 
ігрової моделі. Відповідно до даної теорії, математична модель конфліктної ситуації називається грою, а сторони, що беруть участь у 
конфлікті, - гравцями, результат гри - виграшем [6, с.172-173]. Таким чином, критерії максимізації прибутковості і мінімізації ризиків 
можна розглядати як протилежні (антагоністичні) цілі двох гравців парної гри А и В - самостійних суб'єктів НПС, що приймають рішення. 
Задачу першого гравця становить максимізація ефективності, іншого - мінімізація ризику. Дана гра - гра з нульовою сумою (антагоністична 
гра, гра зі строгим суперництвом), тому що виграш гравця А дорівнює програшу гравця В (виграшу гравця В із зворотним знаком), тому для 
повного завдання гри досить указати величину одного з них. Тобто,  якщо позначити виграш гравця А (максимізацію прибутковості) 
перемінної P, а виграш гравця В (мінімізацію ризику) перемінною R, то оскільки для гри з нульовою сумою R = -P, досить розглядати лише 
Р. Тобто, можна замінити задачу гравця В - мінімізацію ризику на мінімізацію прибутковості. 

Нехай у гравця А є n можливих чистих стратегій Ai= , (i=1, 2, …, n), і у супротивника - n можливих стратегій 

Bj= , (j=1, 2, …, n) (гра n n). У результаті вибору будь-якої пари стратегій Ai і Bj однозначно визначається результат 
гри, тобто  виграш рij гравця А (позитивний чи негативний) і прогриш (-рij) гравця В. Матриця М = (рij), (i=1, 2, …, n), (j=1, 2, …, n), 
елементами якої є виграші, що відповідають стратегіям Ai і Bj, що має у теорії ігор назву платіжної матриці чи матриці гри, представлена у 
таблиці 1. 

Обираючи стратегію, гравець А прагне отримати якомога більше (отримати максимальний прибуток), але має розраховувати на 
найгірше поводження гравця В. Трансформуэмо табл. 1, записав у правому додатковому столбці мінімальне значення виграшу у кожному 
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рядку (мінімум рядка); позначив його для i-го рядка через αi. (табл. 2). Далі, поводжуючись обережно, обираючи стратегію, якій відповідає 
найбільше значення αi зі всіх значень у правому стовбці, отримуємо стратегію, завдяки якій гравець А менше, ніж це значення прибутку (α), 
отримати не зможе - гарантований виграш (нижня ціна гри – максимін (максимальне з мінімальних виграшей)).  

Таблиця 1 
Матриця гри «Вибір інвестиційної стратегії суб’єктом НПС» 

Bj 
Ai B1 B2 … Bn 

А1 p11 p12 … p1n 

А2 p21 p22 … p2n 

… … … … … 
Аn pn1 pn2 … pnn 

З іншого боку гравець В, обираючи стратегію, прагне віддати якомога менше (мінімізувати ризик), але повинен розраховувати на 
найгірше поводження гравця А. Додав до табл.1 додатковий рядок, запишемо у ньому максимальні значення у кожному стовбці, позначив 
його для j-го стовбця через βj. Зрозуміло, що обережний супротивник обираючи ту стратегію, якій відповідає найменше значення βj зі всіх 
значень у нижньому рядку, отримує стратегію, відповідно до якої гравцю В більше, ніж на цей рівень  ризику (β)  йти не доведеться – 
гарантований виграш гравця В. Це значення β має назву верхньої ціни гри (або мінімаксу – мінімального з максимальних виграшей). Таким 
чином, виходячи з принципу обережності (перестрахувального правила «завжди розраховуй на найгірше!» [6, с.180]), гравець А має обрати 
стратегію з нижньою ціною гри, а гравець В - стратегію з верхньої ціною гри. Ці стратегію будуть «мінімаксними». Відповідно 
оптимальною стратегією задачі буде урівноважена пара мінімаксних стратегій, тобто ситуація, коли в задачі є сідлова точка (α=β). 

У даній задачі матимуть сенс лише ситуації, при яких обидва гравці вибирають однакові стратегії, що відображається у виборі 
певного НПФ чи напрямку інвестування коштів КУА (оскільки обидва гравці - дві сторони діяльності одного той самого суб'єкта), а всі 
інші ситуації не будуть реальними і не матимуть змісту, оскільки різні стратегії не можуть бути обрані, що відображають нулі поза 
головною діагоналлю трансформованої матриці, яка здобуває наступний вигляд (табл. 2). 

 Таблиця 2 
Трансформована матриця гри «Вибір інвестиційної стратегії суб'єктом НПС»  

Bj 
Ai 

B1 B2 … Bn αi 

А1 p11 0 … 0 0 
А2 0 p22 … 0 0 
… … … … … … 
Аn 0 0 … pnn 0 
βj p11 p22 … pnn  

 
 
Використовуючи принципи максиміна (максимального виграшу з мінімальних) і мінимакса (мінімального з максимальних) маємо, 

що нижня та верхня ціна гри відповідно дорівнюють: 
                                                                     (1) і                                                      (2) 

Таким чином, у задачі відсутня сідлова точка (α≠β), (урівноважена пара стратегій), а отже, відсутня оптимальна чиста стратегія, і 
задача не може бути розв’язана і не має ситуації рівноваги у чистих стратегіях. Однак у такому випадку можна одержати оптимальне 
рішення, випадковим образом чергуючи чисті стратегії, тобто знайти ситуацію рівноваги матричної гри у змішаних стратегіях [6, с. 180], 
яка може бути знайдена шляхом зведення її до задачі лінійного програмування.  
Змішаною стратегією SA гравця А називається застосування чистих стратегій А1, А2 ,…А n із відповідними вірогідностями k1, k2, …, kn (пропорції 

вкладення коштів у різні НПФ, напрямки інвестування тощо), при цьому .Змішані стратегії гравця А записуються у виді матриці: 

 або у вигляді строки SA=   [3, с. 180]              (3)  
Аналогічно змішані стратегії гравця В приймуть вид: 

 или SB= ,                             [3, с. 180]               (4) 
де   q1, q2, …,qn - вірогідності застосування гравцем В стратегій В1, В2,…, Вn. 

Відповідно до основної теореми теорії ігор [7, с. 184], будь-яка кінцева гра двох осіб з нульовою сумою має, принаймні, одне 
рішення - пару оптимальних стратегій (), у загальному випадку змішаних, і відповідну ціну гри . 
Оскільки задачею гравця А є максимізація прибутковості, то вона матиме наступний вигляд: 
 
 

(5) 
 
                                                                                                       
                                    
 

Цільова функція матиме вигляд: → max j=1,2,…,n.              (6) 
Розділимо нерівності на позитивну величину Pопт і введемо заміну: (7) 

Тоді система нерівностей прийме новий вигляд: 

β= min  max   pij>0. 
     j=1,n i=1,n   

α= max  min  pij=0 
      i=1,n j=1,n 

p11× k1 ≥ 
p22× k2≥ 
……………… 
 pnn× kn≥, 
ki ≥ 0, 
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                                                                                                                                         (8) 
 
 
 

 
 
 
 
Оскільки Pопт - це не що інше як гарантований виграш гравця А, який необхідно зробити максимальним, то виходить, величину 

1/Pопт - мінімальною. Отже, задача розв’язування гри звелася до математичної задачі: знайти такі ненегативні значення перемінних х1, х2, …, 
хn які б задовольняли обмеженням-нерівностям і перетворювали в мінімум цільову функцію: 
 

                L (xi) = x1+x2+…+xn → min или                                         (9) 
Таким чином, остаточний вигляд математичної моделі задачі буде наступним:  
 
              
                                                                                                                                     (10) 
 
 
 
 
З моделі видно, що отримана цільова функція досягає мінімуму у випадку, якщо кожне обмеження виконується як точна рівність: 

  
Отже, можна знайти оптимальне значення цільової функції: 
                                                                                                  (11) 

При цьому матричний вигляд системи рівнянь  матиме наступний вигляд:         

                                                                           (12) 

А рішення матричного рівняння матиме вигляд:                                       (13) 
Повертаючи до вихідних перемінних, отримуємо: 
,                         (14)                 та                                       (15) 
Аналогічно розглянутої ситуації, у випадку, якщо пріоритетним критерієм при ухваленні управлінського рішення є мінімізація ризику, то 
пропорції вкладання коштів у різні проекти можна знайти в результаті аналогічного розв’язування наступної задачі лінійного 
програмування:  
 
 
                                                                                                                                     (16) 
                                                                                ,                                                       
 
 
де Rопт - ціна гри. 

Цільова функція буде мати вигляд:    → min j=1,2,…,n       (17) 
Розділимо нерівності на позитивну величину Rопт і введемо заміну: 
                                                                                (18)              

У результаті чого система отримає новий вигляд: 
 
 
                                                                                                                                       (19) 
 
 
 
 

 
 
 
 
У даному контексті, Rопт - це гарантований виграш, який необхідно зробити мінімальним, отже, величину 1/Rопт- максимальною. 

Таким чином, задача рішення гри звелася до математичної задачі: знайти такі ненегативні значення змінних y1, y2, …, yn, які б задовольняли 
обмеженням-нерівностям і перетворювали в максимум цільову функцію:  
 

                        T (yi)= y1+y2+…+yn → max или                                (20) 
Таким чином, остаточний вид математичної моделі задачі буде наступний: 

. 

 
xi≥ 0, i=1,2,…,n.

p11× x1 ≥1, 
p22× x2≥1, 
……………… 
 pnn× xn≥1 
xi ≥ 0,  

. 

r11× q1 ≤, 
r22× q2≤, 
……………… 
 rnn× qn≤, 
qi ≥ 0, i=1,2,…,n 

  

q11× y1 1, 
q22× y2 1, 
……………… 
 qnn× yn 1 
yi ≥ 0, i=1,2,…,n 
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                                                                                                                                       (21) 
 
 
 
 
 
Маємо, що отримана цільова функція досягає максимуму у випадку, якщо кожне обмеження виконується як точна рівність:  

                                                                         (22) 
Звідси знаходимо оптимальне значення цільової функції: 
                                                                                          (23) 

При цьому матричний вигляд системи рівнянь  бути мати наступний вигляд:                      

                                                                  (24) 

А рішення матричного рівняння матиме вигляд:                                       (25)                            
Повертаючи до вихідних перемінних, маємо: 
 ,                 (26)                     та                                     (27) 
Таким чином, ми одержали пару задач лінійного програмування, завдяки якій знаходяться оптимальні стратегії (),  що по суті є парою 
двоїстих задач лінійного програмування (оскільки доведено, що максимум лінійної функції в одній з них дорівнює мінімуму лінійної 
функції в іншій). 
Повернемося тепер до прикладу на початку статті і знайдемо оптимальні стратегії ().  Рішення задачі звелося до рішення двох двоїстих 
задач лінійного програмування. Розглянемо спочатку задачу максимізації прибутковості з урахуванням фактора ризику. Для цього 
позначимо співвідношення інвестування пенсійних коштів у різні інвестиційні напрямки перемінними p1, p2, p3, p4, p5. Використовуючи 
формули 5- 6, 8-10, запишемо математичну модель задачі (формули 28-29). 

Рішеннями системи нерівностей є (відповідно до формули 7): x1=1/0,3≈3,333; x2=1/0,4=2,5; x3=1/0,6≈1,667; x4=1/0,7≈1,429; x5=1/0,8=1,25   

            P (ki) → max                                                            . 
  
 
                                          (28)                                                                     (31) 

(29) 
                                       
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно Lопт= 3,333+2,5+1,667+1,429+1,25=10,179 (формула 11). Тоді Pопт=1/10,179≈0,98 (формула 12). Виходячи з отриманих 
даних, коефіцієнти, що розраховуються з метою інвестування пенсійних коштів будуть дорівнювати (формула 13): k1=3,333×0,098≈0,327; 
k2=2,5×0,098≈0,245; k3=1,667×0,098≈0,163; k4=1,429×0,098≈0,14; k5=1,25×0,098≈0,123. Таким чином, сукупна прибутковість інвестування 
пенсійних коштів (формула 6) становитиме P(ki)=0,3×0,327+0,4×0,245+0,6×0,163+0,7×0,14+ +0,8×0,123 = 0,4903≈0,49 (49%) при коефіцієнті 
ризику R(ki)=0,1×0,327+ +0,2×0,245+0,5×0,163+0,6×0,14+0,7×0,123=0,3333≈0,33 (33%). 

Вирішуючи зворотню задачу на мінімізацію ризику з урахуванням фактору прибутковості вкладень, позначаємо співвідношення 
інвестування пенсійних коштів у різні інвестиційні напрямки перемінними q1, q2, q3, q4, q5 (формули 15-16; 8-20). Відповідна математична 
модель задачі буде виглядати наступним чином (формули 30-31). 

Рішеннями системи нерівностей цієї задачі є (формула 17) y1=1/0,1=10; y2=1/0,2=5; y3=1/0,5=2; y4=1/0,6≈1,667; y5=1/0,7≈1,429  

Відповідно Tопт=10+5+2+1,667+ +1,429=20,096 (формула 23). Тоді Rопт=1/20,096≈0,05 (формула 26). Виходячи з отриманих даних, шукані 
коефіцієнти інвестування пенсійних коштів будуть дорівнювати (формула 27): q1=10×0,05=0,5; q2=5×0,05=0,25; q3=2×0,05=0,1; 
q4=1,667×0,05≈0,083; q5=1,429×0,05≈0,071. 

             R (qi) → min                                                                                   
 
 
 (32) (33) 
 (30) (31) 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
yi ≥ 0.

0,3× k1 ≥, 
0,4× k2≥, 
0,6× k3≥, 
0,7× k4≥, 
0,8× k5≥, 
ki ≥ 0, i=1,2,…,5 

 . 

0,1× q1 ≤, 
0,2× q2≤, 
0,5× q2≤, 
0,6× q2≤, 
0,7× q2≤, 
qi ≥ 0, i=1,2,…,5 

0,3× y1 ≥1, 
0,4× y2≥1, 
0,6× y3≥1, 
0,7× y4≥1, 
0,8× y5≥1 
yi ≥ 0, i=1,2,…,5 

. 

0,1× y1 ≤1, 
0,2× y2≤1, 
0,5× y2≤1, 
0,6× y2≤1, 
0,7× y2≤1, 
yi ≥ 0, i=1,2,…,5 

. 
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Таким чином, сукупний показник ризику інвестування пенсійних коштів (формула 16) становитиме 
R(qi)=0,1×0,5+0,2×0,25+0,5×0,1+0,6×0,083+0,7×0,071=0,2495≈0,25 (25%) при коэффициенте доходности 
P(qi)=0,3×0,5+0,4×0,25+0,6×0,1+0,7×0,083+ +0,8×0,071=0,4249≈0,42 (42%). 

Отримані в результаті розв’язання обох задач невеликі розбіжності в результатах розрахунків можна пояснити погрішністю у 
зв’язку з округленням у розрахунках, а також тим, що існуюча залежність між прибутковістю і ризиком, хоча і є прямо пропорційною, 
однак не є абсолютно лінійною. Загальні тенденції вкладання коштів у наявні проекти все ж таки мають місце бути, адже в обох випадках 
найбільші вкладення здійснюються в перший, самий надійний проект з мінімальним коефіцієнтом ризику. Перший варіант рішення містить 
у собі більш ліберальний інвестиційний пакет НПФ, другий - консервативний пакет. І той, і інший мають місце бути. Вибір того чи іншого 
варіанта розрахунків може залежати від того, який з критеріїв (прибутковість чи надійність) суб'єкт НПС вважає для себе пріоритетним. У 
цілому, отримані числові значення доцільно розглядати як нижню і верхню границі пропорцій, що визначають вкладання коштів у різні 
проекти, тобто  при інвестуванні коштів у державні цінні папери в рамках [0,327; 0,5]; об'єкти нерухомості - [0,245; 0,25]; довгострокові 
депозити в банках - [0,1; 0,163]; облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України - [0,083; 0,14] та акції українських емітентів - 
[0,071; 0,123].  Отже, рішенням задачі можна вважати безліч рішень                                  ,                                                         (32) 

де  ={0,327; 0,245; 0,163; 0,14; 0,123}    ={0,5; 0,25; 0,1; 0,083; 0,071}. 
З метою нівелювання погрішності у розрахунках в якості консенсусного рішення доцільно використовувати 

середньоарифметичний показник. Так, частка державних цінних паперів в інвестиційному пакеті НПФ буде становити 
(0,327+0,5)/2=0,4135≈0,41 (41% пенсійних коштів), об'єктів нерухомості – (0,245+0,25)/2=0,2475≈0,25 (25% пенсійних коштів), 
довгострокових депозитів у банках – (0,1+0,163)/2=0,1315≈0,13 (13% пенсійних коштів), облігацій підприємств, емітентами яких є 
резиденти України – (0,083+0,14)/2=0,1115≈0,11 (11% пенсійних коштів), акції українських емітентів – (0,071+0,123)/2=0,097≈0,1 (10% 
пенсійних коштів).  

Таким чином, остаточна формула для вибору ефективної інвестиційної стратегії суб'єктом НПС прийме вигляд: 
 ,           (33),       тобто       (34) 
Висновки. Таким чином, у ході побудови математичної моделі вибору ефективної інвестиційної стратегії суб'єктом НПС була 

доведена прямо пропорційна залежність між прибутковістю обраного проекту інвестування коштів і ризиком останнього. З метою 
досягнення найбільшої ефективності капіталовкладень інвестування коштів суб'єктам НПС доцільно диверсифіковувати за декілька 
напрямами зворотно пропорційно їх прибутковості. 

 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено проблемі вибору ефективної інвестиційної політики суб’єктами НПС. Розглянуто принципи побудови моделі 
ефективного інвестиційного портфеля на основі використання теорії ігор і статистичних рішень. Доведено присутність прямо 
пропорційного зв'язку між показниками прибутковості та ризику пенсійних вкладень.  
Ключові слова: недержавне пенсійне страхування (НПС), недержавний пенсійний фонд (НПФ), інвестиційний портфель, ефективна 
інвестиційна стратегія. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблеме выбора эффективной инвестиционной политики субъектами НПС. Рассмотрены принципы построения 
математической модели эффективного инвестиционного портфеля на основе использования теории игр и статистических решений. 
Доказано наличие прямо пропорциональной связи между показателями доходности и риска пенсионных вложений.  
Ключевые слова: негосударственное пенсионное страхование (НПС), негосударственный пенсионный фонд (НПФ), инвестиционный 
портфель, эффективная инвестиционная стратегия. 
SUMMARY 
The Article is devoted to a problem of a choice of effective investment politics by the subjects НПС. The principles of construction of mathematical 
model of an effective investment portofolio are considered on the basis of use of the theory of games and statistical decisions. The presence of directly 
proportional communication(connection) between parameters profit and risk of pension investments is proved. 
Keywords: Not state pension insurance (NPI), not state pension fund (NPF), investment portofolio, effective investment strategy. 
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Мировая практика регулирования рынка рабочей силы имеет большой запас методов, которые применяются в зависимости от 

уровня экономического развития государства, его экономической политики и должны использоваться в процессе реформирования 
экономики в нашей стране. 

В последние годы ученые уделяли значительное внимание исследованию развития рынка труда, осмыслению международного 
опыта, иличной  практики в отрасли управления и регулирования процессов на рынке труда.Исследованияе осуществляли такие 
отечественные и зарубежные ученые, как Е.Качан, С. Кейзес, О.Хомра, Л.Куппин, А.Крюгер, С.Пирожков, М.Романюк, Г.Брюккер, 
Дж.Портес, С.Бандур, А.Дадашева, И.Маслова, С.Сассен и другие. 
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Целью данной статьи является изучение зарубежного опыта регулирования занятости  для заимствования и адаптации наиболее 
успешного примера, каким считается опыт регулирования рынка труда в стране с развитой рыночной экономикой как США. 

Экономически активное население (рабочая сила) - это часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 
производства товаров и услуг. Численность этой группы населения включает занятых и безработных. 

По подсчетам Бюро трудовой статистики США [3], на февраль 2008 экономически активно 153 374 000 человек или 51,12 % 
(рабочие места у 145 993 000). 

Соотношение экономически активного населения и нерабочих возрастов в общей численности населения: 
1,93 — 2008 г., 3,145 — 2000 г.; 
Структура экономически активного населения:  
По возрасту:  
- 16-24 лет: 22,032 тыс. 
- 25-54 лет: 104,396 тыс. 55-75 лет: 27,858 тыс. 75 лет и старше: 1,258 тыс. (на 2008 год) 
Мужчины: от 16 до 55 лет — 82,520 тыс., от 55 до 75 лет — 14,780 тыс., от 75 лет и старше — 711 тыс. итого: 98,011 тыс. чел. 
Женщины: от 16 до 55 лет — 71,767 тыс., от 55 до 75 лет — 13,078 тыс., от 75 лет и старше — 547 тыс. итого: 85,392 тыс. чел. 
Занятость населения США по отраслям хозяйства, 2012 г.: 

- производство товаров: 21833000 человек (9%);  
- промышленность: 13689000(6%);  
- строительство: 7401000 (3%);  
- оказание услуг (питание, гостиничное хозяйство и др.): 116160000 (47%); 
- розничная продажа: 15454000 (6%)  
- профессиональные или бизнес услуги: 18102000 (7%);  
- образование, здравоохранение: 18647000 (7%);  
- отдых и гостиничный бизнес: 13667000 (5%);  
- правительство и государственные должности: 22335000 (9%) [3]. 

 
Рис.1. Занятость населения США по отраслям хозяйства [3] 

 
Исследовательский ресурс CareerCast.com представил на всеобщее обозрение результаты аналитической работы по оценке самых 

востребованных специальностей в США: 
1. Разработчик программного обеспечения. 
2. Математик.  
3. Актуарий (специалист по страховой математике, занимающийся обработкой данных и расчетом вероятностей). 
4. Статистик. 
5. Аналитик вычислительных систем. 
6. Метеоролог. 
7. Биолог. 
8. Историк. 
9. Отоларинголог. 
10. Стоматолог. 
11. Социолог. 
12. Бухгалтер. 
13. Помощник адвоката. 
14. Физик. 
15. Специалист по финансовому планированию. 
16. Философ. 
17. Эрготерапевт (разрабатывает индивидуальные программы для физически, умственно, эмоционально неразвитых или отстающих 

в развитии людей, помогая им обрести самостоятельность). 
18. Надзиратель. 
19. Аэрокосмический инженер. 
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20. Экономист. [2] 
У американцев, в отличие от россиян, есть система почасовой оплаты труда. Минимальный заработок варьируется от $5 до $8 за 

час. За такие деньги, как правило, работают самые низкоквалифицированные работники: грузчики, продавцы, мойщики посуды или 
уборщики в отелях. 

Если не брать во внимание "звезд" шоу-бизнеса, политиков и руководителей крупных корпораций, то наиболее оплачиваемой в 
США является профессия врача. Обычные медицинские сотрудники в среднем имеют заработную плату директора завода в России. 

При этом самый большой доход у анестезиологов (примерно $200,000 ежегодно). Следом за ними идут хирурги, акушеры-
гинекологи, стоматологи-ортопеды и терапевты ($150,000 за год). 

Немного выше среднего класса заработная плата у адвокатов ($120,000 годового дохода), далее у нефтяников и менеджеров по 
маркетингу ($115,000). К ним можно приравнять высший офицерский состав американкой армии. 

Массовая безработица во время экономического кризиса 2008-2009 гг. стала настоящим бедствием для американского народа. 
Бюро статистики при Департаменте труда США систематически публикует данные о масштабах безработицы по штатам и отраслям в 
США. Ежемесячный отчёт, отражающий долю безработных в общем составе рабочей силы, рассчитывается по результатам опроса 
домохозяйств и учитывает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. 

По данным американского Бюро трудовой статистики, занятость в несельскохозяйственном секторе в марте 2012 года повысилась 
на 120 тыс., в то время как уровень безработицы изменился незначительно и составил 8,2%. Уровень занятости повысился в отраслях 
промышленности, местах общественного питания и здравоохранения, но снизился в секторе розничной торговли. 

Среди главных рабочих групп, показатели безработицы для взрослых мужчин (7.6 %), взрослых женщины (7.4 %), подростков (25. 
%), белых (7.3 %), черных (14.0 %) и латиноамериканцев (10.3 %) показали минимальное изменение в марте. Уровень безработицы для 
азиатов составлял 6.2 % (без учета сезонных колебаний) [1]. 

 
Рис.2. Уровень безработицы США [1] 

 
Число долгосрочных безработных (безработные в течение 27 недель и более) был неизменным в 5.3 миллионов в марте. Эти 

частные лица составляли 42.5 % безработных. С апреля 2010 число долгосрочных безработных упало на 1.4 миллионов. 
Бюро статистики США не учитывает тех, кто не в состоянии найти работу на полный рабочий день или вынужден заниматься 

малоквалифицированным трудом (например, в ситуации, когда профессиональный токарь работает дворником).  
Уровень безработицы в США распределен неравномерно по территории страны. Так, высокий уровень безработицы в штате 

Мичиган связан с тяжелым состоянием автомобильной промышленности, в Калифорнии - дефицитом бюджета, превышающим 25 млрд. 
долл. США, в Юте - особенностями религиозного отношения мормонов к работе. Известно также, что в штатах Вашингтон и  Вирджиния 
лучше работают центры занятости и ярмарки труда, что способствовало более низкому уровню безработицы.  

Наибольшее сокращение штата произошло в таких отраслях как строительство, обрабатывающая промышленность, оптовая и 
розничная торговля, наименьшее - в горнорудной и нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве. 

Наибольший уровень безработицы был зафиксирован среди жителей США, находившихся в возрасте от 16 до 19 лет (18,3 %). В 
США наблюдается высокий уровень безработицы в возрасте 55-59, что связано с дифференциацией приема на работу. Эта дискриминация 
по возрасту загоняет их в хроническую застойную форму безработицы и ведет к деквалификации. 

При сравнении структуры безработицы по половому признаку в США за 2010 год, видно, что безработных мужчин было почти на 2 
млн. человек больше, чем женщин. Количество безработных мужчин равнялось 7,2 млн. (или 57,8 %) в феврале 2010 года безработных 
женщин в США было зафиксировано примерно 5,25 млн. человек (42,2 %) [3]. 

 
 

Фактическое значение 
Прогноз 

Рис.3. Уровень безработицы в США в период с 2007 по 2012 год [4] 
 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 249

Таблица 1 
Динамика изменения уровня безработицы в период с января 2007 по апрель 2012 [4] 

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее 
1 2 3 4 5 

04.05.2012, 16:30    8.2% 
06.04.2012, 16:30 март 8.2% 8.3% 8.3% 
09.03.2012, 17:30 февраль 8.3% 8.3% 8.3% 
03.02.2012, 17:30 январь 8.3% 8.5% 8.5% 
06.01.2012, 17:30 декабрь 8.5% 8.7% 8.7% 
02.12.2011, 17:30 ноябрь 8.6% 9.0% 8.9% 
04.11.2011, 16:30 октябрь 9.0% 9.1% 9.1% 
07.10.2011, 16:30 сентябрь 9.1% 9.1% 9.1% 
02.09.2011, 16:30 август 9.1% 9.1% 9.1% 
05.08.2011, 16:30 июль 9.1% 9.2% 9.2% 
08.07.2011, 16:30 июнь 9.2% 9.1% 9.1% 
03.06.2011, 16:30 май 9.1% 9.0% 9.0% 
06.05.2011, 16:30 апрель 9.0% 8.8% 8.8% 
01.04.2011, 16:30 март 8.8% 8.9% 8.9% 
04.03.2011, 16:30 февраль 8.9% 9.1% 9.0% 
04.02.2011, 16:30 январь 9.0% 9.5% 9.4% 
07.01.2011, 16:30 декабрь 9.4% 9.7% 9.8% 
03.12.2010, 16:30 ноябрь 9.8% 9.6% 9.6% 
05.11.2010, 15:30 октябрь 9.6% 9.6% 9.6% 
08.10.2010, 16:30 сентябрь 9.6% 9.7% 9.6% 
03.09.2010, 16:30 август 9.6% 9.6% 9.5% 
06.08.2010, 16:30 июль 9.5% 9.6% 9.5% 
02.07.2010, 16:30 июнь 9.5% 9.8% 9.7% 
04.06.2010, 16:30 май 9.7% 9.8% 9.9% 
07.05.2010, 16:30 апрель 9.9% 9.7% 9.7% 
02.04.2010, 16:30 март 9.7% 9.7% 9.7% 
05.03.2010, 16:30 февраль 9.7% 9.8% 9.7% 
05.02.2010, 16:30 январь 9.7% 10.0% 10.0% 
08.01.2010, 16:30 декабрь 10.0% 10.1% 10.0% 
04.12.2009, 16:30 ноябрь 10.0% 10.2% 10.2% 
06.11.2009, 16:30 октябрь 10.2% 9.9% 9.8% 
02.10.2009, 16:30 сентябрь 9.8% 9.8% 9.7% 
04.09.2009, 16:30 август 9.7% 9.5% 9.4% 
07.08.2009, 16:30 июль 9.4% 9.6% 9.5% 
02.07.2009, 16:30 июнь 9.5% 9.6% 9.4% 
05.06.2009, 16:30 май 9.4% 9.2% 8.9% 
08.05.2009, 16:30 апрель 8.9% 8.9% 8.5% 
03.04.2009, 16:30 март 8.5% 8.5% 8.1% 
06.03.2009, 16:30 февраль 8.1% 7.9% 7.6% 
06.02.2009, 16:30 январь 7.6% 7.5% 7.2% 
09.01.2009, 16:30 декабрь 7.2% 7.0% 6.8% 
05.12.2008, 16:30 ноябрь 6.7% 6.8% 6.5% 
07.11.2008, 16:30 октябрь 6.5% 6.3% 6.1% 
03.10.2008, 16:30 сентябрь 6.1% 6.1% 6.1% 
05.09.2008, 16:30 август 6.1% 5.7% 5.7% 
01.08.2008, 16:30 июль 5.7% 5.6% 5.5% 
03.07.2008, 16:30 июнь 5.5% 5.4% 5.5% 
06.06.2008, 16:30 май 5.5% 5.1% 5.0% 
02.05.2008, 16:30 апрель 5.0% 5.2% 5.1% 
04.04.2008, 16:30 март 5.1% 5.0% 4.8% 
07.03.2008, 16:30 февраль 4.8% 5.0% 4.9% 
01.02.2008, 16:30 январь 4.9% 5.0% 5.0% 
04.01.2008, 16:30 декабрь 5.0% 4.8% 4.7% 
07.12.2007, 16:30 ноябрь 4.7% 4.8% 4.7% 
02.11.2007, 15:30 октябрь 4.7% 4.7% 4.7% 
05.10.2007, 16:30 сентябрь 4.7% 4.7% 4.6% 
07.09.2007, 16:30 август 4.6% 4.6% 4.6% 
03.08.2007, 16:30 июль 4.6% 4.5% 4.5% 
06.07.2007, 16:30 июнь 4.5% 4.5% 4.5% 
01.06.2007, 16:30 май 4.5% 4.5% 4.5% 
04.05.2007, 16:30 апрель 4.5% 4.5% 4.4% 
06.04.2007, 16:30 март 4.4% 4.6% 4.5% 
09.03.2007, 16:30 февраль 4.5% 4.6% 4.6% 
02.02.2007, 16:30 январь 4.6% 4.5% 4.5% 
05.01.2007, 16:30 декабрь 4.5% 4.5% 4.5% 

 
Федеральный резерв США значительно ухудшил прогнозы по безработице и экономическому росту в стране на период до 2013 

года, передает агентство РИА Новости. 
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Как пояснил глава ФРС Бен Бернанке в ходе пресс-конференции в, даже эти пересмотренные в сторону ухудшения показатели 
будут достигнуты только в том случае, если экономика сможет избежать дальнейших шоков. 

В частности, ФРС повысила прогноз по уровню безработицы по сравнению с июньской оценкой на 2011 год до 9,0-9,1% с 8,6-8,9%, 
на 2012 год – до 8,5-8,7% с 7,8-8,2%, на 2013 год – до 7,8-8,2% с 7,0-7,5%. 

По росту ВВП оценка на 2011 год была понижена до 1,6-1,7 с 2,7-2,9%, на 2012 год – до 2,5-2,9% с 3,3 и 3,7%, на 2013 год – до 3,0-
3,5% с 3,5-4,2%. Показатель рассчитан в реальном выражении [5]. 

Линия тренда будет иметь следующий вид (рис. 4): 

 
Рис. 4. Линия тренда 

 
После того, как мы выяснили поведение трендовой модели, составим точечный прогноз (табл. 11). 

Таблица 2 
Точечный прогноз 

Год Yрасч. 
2012 10,72727 
2013 12,0028 
2014 13,4013 
2015 14,92278 
2016 16,56723 
2017 18,33467 
2018 20,22507 
2019 22,23846 
2020 24,37483 

Интервальный прогноз будет иметь вид (табл. 12). 
Таблица 3 

Интервальный прогноз 
Год Нижняя граница Верхняя граница 
2012 8,1 13,38121 
2013 9,3 14,65673 
2014 10,7 16,05523 
2015 12,3 17,57671 
2016 13,9 19,22117 
2017 15,7 20,9886 
2018 17,6 22,87901 
2019 19,6 24,8924 
2020 21,7 27,02876 

 
Прогноз уровня безработицы на основе прогрессии  

Шаг для арифметической прогрессии (АП) рассчитывают по формуле: 

летколичество

значениеначальноезначениеконечное
прШаг


..  

Шаг для геометрической прогрессии (ГП) рассчитывают по формуле: 

1..  n

значениеначальное

значениеконечное
пргеометричШаг  

Расчет шага и прогноза на 2012 год с помощью метода двух прогрессий представлен в табл. 13. 
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Таблица 4 

Прогноз на основе арифметической и геометрической прогрессии 
Годы Уровень безработицы, % 
2000 4 
2001 4,7 
2002 5,8 
2003 6 
2004 5,5 
2005 5,1 
2006 4,6 
2007 4,7 
2008 5,8 
2009 9,3 
2010 9,6 
2011 8,9 

Шаг для АП 0,41 
Прогноз 2012 с помощью АП 9,31 
Шаг для ГП 1,16 
Прогноз 2012 с помощью ГП 10,28 

 
Итак, согласно прогнозу, уровень безработицы в США на 2012г. составит от 9,31 до 10,28%. 

Прогноз уровня безработицы основе среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста 
Средний темп роста находится по формуле: 

1

1
 N

Y

Yn
Т

 
Средний абсолютный прирост находится по формуле: 

1

1





N

УУn
А

 
Результаты прогноза на 2012 и 2020гг. представлены в табл. 14. 

Таблица 5 
Средние темпы роста и абсолютного прироста и прогноз с их помощью 

Годы Уровень безработицы, % Темп роста Темп прироста 
2000 4 - - 
2001 4,7 0,7 1,2 
2002 5,8 1,1 1,2 
2003 6 0,2 1,0 
2004 5,5 -0,5 0,9 
2005 5,1 -0,4 0,9 
2006 4,6 -0,5 0,9 
2007 4,7 0,1 1,0 
2008 5,8 1,1 1,2 
2009 9,3 3,5 1,6 
2010 9,6 0,3 1,0 
2011 8,9 -0,7 0,9 

Среднее значение 0,4 1,1 
2012 8,9 10,5 
2020 12,5 21,2 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджується можливість розвитку ринку праці у США з урахуванням специфіки застосованих методів прогнозу безробіття. 
Ключові слова. Безробіття, зайнятість, регулювання, прогноз, темпи зростання, динаміка. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследуется возможность развития рынка труда в США с учетом специфики применяемых методов прогноза роста безработицы. 
Ключевые слова. Безработица, занятость, регулирование, прогноз, темпы роста, динамика. 
 
SUMMARY 
In this article possibilities and adaptabilities of labor market`s development in the United States of America with account of specific features of 
methods that are used for predicting unemployment rate are researched and investigated.  
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Україна є однією з найбільших європейських держав, геополітичне розташування, природні та антропогенні ресурси якої сприяють 

розвитку національного туризму. Існуючий туристично-рекреаційний потенціал спонукає входженню України, як однієї з найбільш 
розвинених туристичних держав, на світовий ринок. Туристична сфера являється однією із стратегічних галузей народного господарства, за 
допомогою якої відбувається подальший соціально-економічний розвиток держави.  

Туристична сфера здійснює істотний вплив на соціальне та економічне становище держави та її регіонів. Вона не тільки залучає 
більшість галузей економіки, таких як сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок, легка та важка промисловості, комунальне 
господарство, культура, мистецтво тощо, а й сприяє їх розвитку. Туризм все частіше виступає у ролі індикатора політичних відносин між 
державами, стабілізатора в партнерських відносинах на міжнародній політичній арені. Тому, зважаючи на роль та значення туризму, 
держава проголосила його одним з пріоритетних напрямів розвитку національної економіки та культури, сферою реалізації прав і потреб 
людини, одну з визначальних складових соціально-економічної політики держави та регіонів. 

Успішний розвиток туризму в державі здійснює вагомий вплив на головні сектори національної економіки, надає значні 
можливості для зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць. Завдяки туризму розвиваються об’єкти і інфраструктура, в 
яких враховуються місцеві культурні, політичні та історичні традиції. Національний туризм сприяє покращенню збалансованості 
економіки, являє собою сильний об’єднуючий фактор, який допомагає забезпечувати взаєморозуміння між різними мовними, релігійними і 
національними групами, сприяє укріпленню національної єдності та культурної інтеграції. 

В останні роки в Україні зростає увага вчених і фахівців туристичної галузі до проблем розвитку туризму, підприємств галузі, 
формування національної туристичної індустрії, управління в сфері, економічної ефективності туристичної галузі, використання 
рекреаційних систем тощо. Питання історії виникнення туристичної сфери та подальшої її трансформації досліджуються в працях 
Бурчакові В.І., Герасименка В.Г., Дворова Т.А., Лугової О.В., Слободяна П.М., Степанкова Д.А., Федорченка В.К. та інших авторів.  

Питання, пов’язані з визначенням місця та ролі управлінських взаємовідносин у туристичній сфері України розробляються як 
вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Проте на сучасному етапі ще не доведено безпосередній характер залежності рівня 
розвитку туризму від ефективності управління та використання новітніх підприємницьких технологій в цій сфері економіки; не повністю 
виявлено вплив механізмів управління та регулювання на зростання соціальної та економічної ефективності туристичної галузі, що є 
важливим елементом у процесі входження нашої держави на світовий туристичний ринок.  

Метою дослідження є визначення ролі організаційно-управлінських механізмів у туристичній сфері щодо розв’язання соціально-
економічних та культурних проблем в умовах ринкової економіки. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується масштабними перетвореннями всіх сфер суспільного життя. Одним з 
основних напрямків у вирішенні існуючих проблем є реорганізація всієї системи управління. 

Процес управління соціальною сферою суспільства, усім комплексом соціальних відносин, що визначають умови життя, праці, 
побуту, культури людей, соціальних груп, набуває сьогодні пріоритетне значення. 

Причина посиленої уваги до проблем соціального управління полягає в тому, що в даний час воно не справляється зі своїми 
функціями на всіх рівнях управління, тому що традиційні методи вирішення виникаючих проблем не встигають за темпами соціального 
прогресу і зміною суспільних відносин і не можуть бути досить надійними для прийняття вірних і соціально-відповідальних рішень. 

Соціальне управління притаманне суспільству. Воно впливає на суспільство з метою його упорядкування, збереження, 
удосконалювання і розвитку, і обумовлено суспільним характером праці, а також необхідністю спілкування людей у процесі праці і життя.  

Соціальне управління у вузькому змісті являє собою одну з функцій управлінської діяльності в суспільстві, зміст якої визначається 
реалізацією потреб і інтересів суспільства і його підсистем. Воно здійснюється шляхом впливу на умови життя населення і його окремих 
груп, удосконалення їхніх ціннісних орієнтацій і соціальних норм. 

Об'єктом управління в туризмі є туристичні фірми, процес туристичного обслуговування громадян у даному регіоні, а також 
колектив, персонал, сукупність соціально-економічних, правових, моральних і інших відносин, що виникають між людьми в процесі 
виробництва і обігу туристського продукту. При цьому важливо враховувати, що процес соціального управління в сфері туризму за своєю 
природою торкається надзвичайно широкого кола відносин між людьми в сфері їхнього виробництва і обігу. Наприклад, при розробці і 
реалізації туристичного продукту цілеспрямовано взаємодіють працівники готельного і ресторанного господарства, транспорту, культурно-
видовищних і інших галузей туристичного комплексу, як вітчизняних, так і закордонних партнерів. 

Туризм може бути об'єктом управління на будь-якому рівні, у тому числі на рівні регіональному. Якщо є об'єкт управління, то є і 
суб'єкт управління. Суб'єктом соціального управління може бути управлінська система; організаційно оформлені спілки людей, наділені 
функціями зі здійснення управлінського впливу, специфіка якого визначається характером його впливу, він спрямований на людей і 
виконується людьми. Завдання полягає в узгодженні, гармонізації інтересів окремої спільноти, соціальних груп, індивідів у процесі 
життєдіяльності суспільства, реалізації їхніх цілей.  

На галузевому рівні до суб'єктів управління туризму відносяться Уряд України, Державне агентство України з туризму і курортів, 
місцеві органи влади тощо. 

В більшості розвинутих закордонних країн туристична галузь є пріоритетною і має значну державну підтримку. Управління 
туризмом на державному рівні здійснюється з метою збільшення валового національного доходу; захисту споживача туристичних послуг; 
організації туристської діяльності в цивілізованих формах; збереження туристсько-рекреаційних ресурсів. 

Управління здійснюється за допомогою обміну інформації між суб'єктом і об'єктом управління. Предмет управління в сфері 
туризму дуже різноманітний. Це, по-перше, економічний механізм і організаційні структури. По-друге, маркетинг і информаційно-рекламні 
технології, і, нарешті, персонал - менеджери, фахівці й інші складові системи управління. Елементи системи управління тісно взаємодіють 
між собою. Ця обставина робить безперспективними зміну одного з елементів без відповідної зміни інших. 

Досвід свідчить, що за своєю природою управління в сфері туризму неоднорідне: воно виступає як єдність взаємопов'язаних і 
взаємозалежних функцій, індивідуальної і колективної праці, відносин у різних формах власності. 

Управління являє собою цілеспрямований вплив керівних органів на служби сервісу з метою орієнтації на задоволення соціальних 
потреб людей у туристичних послугах, підвищення ефективності роботи і забезпечення прийнятного рівня їхньої прибутковості. Від якості 
управління у значній мірі залежать результати наданих туристичних послуг та вибір шляхів і засобів досягнення цих результатів. 

При будь-якому стратегічному підході необхідна розробка плану туристичного розвитку регіону, а також визначення ролі 
державного і приватного секторів у реалізації плану. Роль державних органів різних рівнів є визначальною щодо таких функцій: 

1) рішення з розробки політики розвитку туризму, а також підготовка і прийняття плану його розвитку; 
2) підготовка програм розвитку, включаючи координацію відповідних проектів державного і приватного секторів; 
3) створення найважливіших компонентів інфраструктури, включаючи доступ до туристичного регіону; 
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4) створення й охорона державних туристичних визначних пам'яток, а також організація фестивалів та інших масових заходів; 
5) надання пільг для стимулювання приватних інвестицій у туризм, коли в цьому є необхідність; 
6) визначення пріоритетних заходів щодо маркетингу і реклами туризму в інтересах конкретного туристичного центру; 
7) прийняття правил ліцензування і контроль за їхнім дотриманням, а також за якістю туристичних об'єктів і обслуговуванням 

туристів; 
8) організація систем освіти і професійної підготовки осіб, що бажають працювати в сфері туризму, підготовка програм 

ознайомлення населення з туризмом. 
Таким чином, база для формування туристичного комплексу в регіоні є. Основна проблема на сьогодні полягає в соціальному 

управлінні існуючим туристсичним комплексом, як галуззю народного господарства регіону, і приведення його у відповідність з 
міжнародними стандартами. 

Індустрія гостинності обслуговує величезну кількість різноманітних ринків. Наприклад, індустрія громадського харчування може 
бути легко сегментована по різних ринках, що розділяються в залежності від конкретних потреб споживачів на такі як: швидке 
обслуговування, сімейне обслуговування, обслуговування в кафетерії, тематичне обслуговування класу люкс тощо. 

Готельна індустрія також може бути сегментована: повний пансіон для бізнес-туристів, обслуговування економічного класу, 
обслуговування в апартаментах, вищий економічний клас обслуговування, курортне обслуговування, обслуговування в центрі міста і на 
його околицях тощо. Кожний з цих сегментів відповідає бажанням і потребам різних категорій споживачів. 

Установи індустрії гостинності повинні формувати свої стратегії обслуговування для того, щоб відповідати специфічним потребам 
ринку у якому вони вибрали для себе визначений сегмент. В умовах розвинутого ринку і високого рівня банкрутств успіху домагаються 
лише ті компанії, що здатні створити і проводити, принаймні, на найнижчому організаційному рівні довгострокові стратегії 
обслуговування. Головна мета, яку повинні ставити перед собою керівники підприємств і організацій у сфері туризму - це досягнення 
оптимального співвідношення різних факторів виробництва і вироблених благ і послуг. В залежності від юридичного статусу окремого 
туристичного підприємства, від специфіки його діяльності, а також від стану ринку турпослуг, від наявності державної допомоги в науковій 
літературі визначається, що мета маркетингу туристсичного підприємства розділяється на три класи: економічна, “егоїстична” і соціальна. 

Економічні цілі формуються через певні цифрові показники діяльності або через процентні співвідношення. До економічних цілей 
відносяться прибуток у перспективі, визначення нових сегментів ринку, поліпшення реалізації турпродуктів, зміцнення ринкових позицій 
тощо. 

“Егоїстичні” цілі містять у собі підвищення престижу і поліпшення іміджу фірми, регіону, країни. У даній групі цілей мова йде про 
збереження і поліпшення положення конкретного об'єкта, наприклад, керівники організації ставлять перед собою мету залишитися 
незалежними, зберегти контроль за своєю справою. 

Соціальні цілі розглядаються з погляду розробки турпродуктів, якими можуть скористатися люди з більш низьким рівнем доходів. 
Соціальні цілі можуть також виражатися в розвитку тих турпродуктів, які сприяють охороні навколишнього середовища зниженню рівня 
безробіття тощо. 

На практиці, туристична діяльність в країні може бути орієнтована як на окремі завдання, так і на їхню сукупність. Основне 
завдання повинне полягати в задоволенні соціальних потреб людей, що потребують туристичного обслуговування, при раціональному 
використанні всіх наявних туристичних ресурсів і забезпеченні стійкого розвитку туризму. 

Останніми проблемами управління, що піднімаються лідерами в туристичній діяльності, залишаються: питання соціології, 
історичної географії, антропології, політики й економіки в туризмі, міжособистісних відносинах в обслуговуванні, питаннях рекреації, 
місцевому туризмі, соціальному, культурному й екологічному впливі туризму і подорожей. 

З цього випливає, що в індустрії туризму є комплекс питань, для вирішення яких потрібна значна і постійно зростаюча кількість 
фахівців різних сфер.  

700 коледжів і університетів світу проводять свої дослідження, спрямовані на більш глибоке розуміння того феномена, що 
називається туризмом. Форми і масштаби державних інвестицій у сферу туризму залежать від місця і ролі туризму в національній 
економіці. Особлива роль практично у всіх країнах належить державі щодо фінансування і створення інфраструктури туризму. 

Виділяються наступні типи допомоги держави туристичному сектору: субсидії, що допомагають вирішити проблему готівки, 
особливо на першій стадії реалізації турпроекта; пільгові позики, що дозволяють компенсувати розрив між фіксованою і комерційною 
ставкою. 

Глибоке вивчення багатьох аспектів, пов'язаних із залученням і обслуговуванням туристів, включаючи широкий спектр - від 
планування і підготовки маршрутів до будівництва спеціалізованих комплексів, від роботи з клієнтами до розвитку інфраструктури 
окремих регіонів дозволяє віднести туризм до сучасної індустрії відпочинку, лікування, розваги, бізнесу. За даними Всесвітньої 
туристичної організації,  обсяги міжнародного туристичного бізнесу в грошовому виразі в найближчі подвояться 20 років і складуть 7,2 
трлн. доларів [1]. Надходження від міжнародного туризму складають 6% від загального обсягу світового експорту і 25-30% від світової 
торгівлі послугами, 7% світових інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень [2]. 

Нерівномірність розвитку окремих регіонів країни можна подолати за допомогою туризму. Відсталі в економічних відносинах 
регіони зі слабким розвитком продуктивних сил можуть одержати можливість пожвавлення свого економічного життя в результаті 
вкладень у цілеспрямований розвиток туризму. Так, регіон за рахунок туризму може: 

- забезпечити надходження в місцевий і державний бюджет додаткових надходжень, що можуть бути спрямовані на подальший 
розвиток регіону; 

- поліпшити інфраструктуру, удосконалювати дорожнє будівництво, розвивати комунальне господарство і сферу побутового 
обслуговування населення; 

- розширити перелік необхідних спеціальностей, створити умови для розвитку особистості, поліпшити кадрову структуру регіону; 
- розширити попит на робочу силу, скоротити безробіття, запобігти відтік населення з регіону. Туризм - одна з найбільших сфер 

зайнятості, у ньому зайнятий кожен шістнадцятий працюючий у світі. У США в цій сфері працює більше людей, ніж у сільському 
господарстві, автомобільній, електронній, текстильній промисловостях разом узятих; 

- забезпечити розширення попиту на товари місцевих товаровиробників і стимулювати розвиток місцевої промисловості; 
- поліпшити екологічну обстановку в регіоні, забезпечити фінансування природоохоронних завдань. 
Основними труднощами при створенні нового туристичного регіону пов'язані з інфраструктурою. Капіталовкладення в цій області 

не приносять прямого доходу і важко визначити, до якого ступеня соціальне підприємництво повинне брати участь у створенні 
інфраструктури. Рівень складності інфраструктури залежить від профілю місця туристського призначення і його важливості. 

В останні десятиріччя усе більше стирається межа між підприємствами, що обслуговують туристів, і туристичними фірмами. 
Багато цих підприємств об’єднуються й утворюють єдине ціле. Банки і страхові компанії, великі виробники товарів туристичного попиту і 
готельні підприємства мають цілу мережу власних турагентів і туроператорів по усьому світу, здійснюють широкомасштабні рекламні 
компанії, випускають і поширюють каталоги й іншу друковану продукцію, кіно- і фотоматеріали з інформацією про різні курорти, місця 
ділової активності, визначних пам'ятках, історичних, культурних і пізнавальних місцях. 

На туристичний попит у регіоні впливають ряд факторів, найбільш важливим з який є рівень розвитку туристичної інфраструктури 
в регіоні: транспортної системи, індустрії харчування, індустрії розваг, готельної індустрії. Готельна індустрія, у свою чергу, у значній мірі 
впливає на споживчий попит і вибір у сфері туризму. 
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Розмаїття підприємств, що надають готельні послуги, утворює у даний час так званий “ринок засобів розміщення”. У іноземній 
дослідницькій літературі використовується термін “lodging”, що означає “розміщення”. Як свідчить міжнародний досвід, формування і 
розвиток ринку засобів розміщення визначають дві детермінанти - транспортна система регіону і атрактивність або туристична 
привабливість регіону.  

При аналізі можливостей окремого туристського ринку одним з найбільш важливих моментів є правильний вибір тих факторів, що 
найбільшою мірою впливають на туристичний попит. У дослідженні Всасвітньої туристичної організації з цього питання виділено 133 
фактора. Перша група факторів відноситься до загальної характеристики населення. Друга група факторів характеризує відношення 
населення до туристичних поїздок. Третя група факторів дає картину туристичної галузі даної країни. Четверта група факторів пов'язана з 
транспортними зв'язками даної країни з урахуванням перспектив їхнього розвитку. Нарешті, п'ята група факторів аналізує стан туристських 
поїздок з однієї країни в іншу по видах туризму і цілях поїздок, по їхній сезонності, тривалості і географії. 

Аналіз усієї сукупності перерахованих факторів створює можливість для розробки обґрунтованої й об'єктивної програми Розвитку 
туризму окремої країни (регіону), що включає в себе заходи, які необхідно для цього здійснити. 

Дещо інший характер має вибір показників для аналізу ринку окремих видів туризму. Тут потрібно поєднання територіального 
аналізу з вивченням конкретного виду туризму і виділенням тих же характеристик, але в масштабі усього світу, тому що поїздки по таких 
видах туризму формуються одночасно по багатьом країнам. 

Як відправний пункт при побудові класифікації видів туризму доцільно взяти за критерії основну мету поїздки. У цьому випадку 
представляється можливість, у самому загальному вигляді, побудувати класифікацію туризму в такий спосіб: 

а) рекреаційний туризм (відпочинок і лікування); 
б) екскурсійний туризм (знайомство з природними, історичними, культурними визначними пам'ятками); 
в) науковий туризм (знайомство з досягненнями науки, участь у конгресах); 
г) діловий туризм (поїздки для проведення ділових переговорів); 
д) етнічний туризм (поїздки на історичну батьківщину). 
Звичайно, в окремих випадках окремі види туризму можуть частково переплітатися. Переваги такого розподілу полягають в тому, 

що він дає чіткий напрямок розвитку регіону в залежності від тих цілей, з якими туристи будуть його відвідувати.  
Таким чином, будь-яке дослідження конкретного регіону з метою розвитку в ньому туризму повинне насамперед виходити з 

визначення тих видів туризму, що найбільшою мірою будуть відповідати специфіці окремого району.  
Категорії, по яких оцінюються готелі і номери в них, узгоджуються і затверджуються національними і міжнародними 

спеціалізованими організаціями, що обєднують туристські підприємства і фірми. 
Що стосується пільгового оподатковування підприємств туристської індустрії, на наш погляд, дана проблема може знайти своє 

вирішення при створенні “оффшорні зони” в регіоні. Це сприяє притоку капіталів, що позитивно позначається як на економіці зони в 
цілому, так і на розвитку окремих галузей місцевої економіки, і туризму в тому числі. Прикладом цьому можуть бути такі країни як 
Сінгапур, Кіпр, Швейцарія і ряд острівних держав Тихого океану, де сучасна інфраструктура фінансових інститутів переплелася з 
розвинутою туристичною індустрією. 

У силу того, що туризм є капіталомісткою галуззю, для створення високорозвиненого туристського господарства, необхідні 
величезні матеріальні і фінансові вкладення. Більшості країн, що розвиваються, для вирішення цієї проблеми доводиться звертатися до 
послуг іноземного капіталу. Нам необхідно врахувати закордонний досвід і вибрати найбільш сприятливий для нас варіант співробітництва 
з іноземними інвесторами.  

Для того, щоб розвиток туризму при залученні іноземних інвестицій благотворно впливав на економіку регіону (країни), необхідно 
будівництво й експлуатацію туристичного центру проводити в безпосередньому контакті з місцевою економікою. Це означає необхідність 
використання такого інструмента державного впливу на іноземних інвесторів, як вимоги до “робочих характеристик” капіталовкладень. Це 
виражається в наступному: 

а) обов'язкове використання місцевої робочої сили як персоналу туристичного центру; 
б) обов'язкове використання місцевих матеріалів для устаткування туристичного центру; 
в) використання місцевих сільгоспродуктів для харчування туристів. 
Як заходи державної політики по залученню іноземного капіталу в індустрію туризму можна виділити стимулюючі фіскальні 

інструменти у вигляді звільнення чи скорочення розмірів податків, зборів і мита, що сплачуються підприємствами, створюваними 
закордонними компаніями. Можливо також надання бюджетних субсидій цим підприємствам. 

Важливе значення відіграють відповідні показники особистих доходів населення, що визначають привабливість регіону для 
інвесторів. І, нарешті, у якості стимулюючих заходів для залучення іноземних інвесторів саме в індустрію туризму можна відзначити 
спрощення і прискорення процедури реєстрації підприємств. 

За умови, що туристична політика буде проводитися сбалансовано відповідно до програми загального соціально-економічного й 
екологічного розвитку регіону, туризм не тільки вплине на економіку регіону в цілому і не буде робити руйнівного впливу на стан 
навколишнього середовища, а може перетворитися в її захисника.  

Проблема використання туристських ресурсів складніша ніж використання корисних копалин, які не втрачають своїх властивостей 
протягом всієї експлуатації даного родовища до повного його використання. Природні туристичні ресурси - гори, ліси, парки, водойми -  
при великому потоці туристів піддаються загрозі поступового руйнування, тобто відбувається деградація туристичних ресурсів. 

Яскравим прикладом цього може бути створення туристичного комплексу Лангедон-Руссельон у Франції. Тут на двокілометровій 
смузі узбережжя Середземного моря, зовсім не придатної для туризму (болотистий ґрунт, москіти, монотонний пейзаж, відсутність зелені), 
було вирішено побудувати кілька туристських центрів загальною місткістю 30 000 місць. Були проведені величезні роботи, спрямовані на 
відтворення навколишнього природного середовища, що могло б залучити туристів. Було проведено осушення боліт, лісонасадження. 
Підсумком цих робіт став привабливий ландшафт. У результаті, з одного боку, було поліпшене навколишнє середовище даної місцевості, а 
з іншого це сприяло збереженню екологічної рівноваги в традиційних курортних місцях Середземноморського узбережжя, оскільки частина 
туристського потоку була переадресована в новий туристський центр. 

Таким чином, універсальних й оптимальних моделей системи управління туризмом не існує. У кожній країні, у регіоні є 
індивідуальний досвід управління, отже, застосування й адаптація різних систем управління повинна здійснюватися після їх ретельного 
вивчення й аналізу. Туризм у може успішно розвиватися в тому випадку, якщо буде враховуватися специфіка (природно-кліматичних, 
економічних, соціальних факторів), а сама система інфраструктури буде динамічною при гармонічній взаємодії між її підсистемами й 
інститутами. Необхідність розвитку інфраструктури й управління нею розуміється як соціальний процес. Важливими властивостями 
інфраструктури туризму є: цілісність, відносна стійкість, а також залежність показників розвитку туризму від сучасного стану 
інфраструктури. Для організації мобільного відпочинку, до чого прагнуть сьогодні туристи, необхідна наявність повної системи 
інфраструктури туризму, відсутність хоча б однієї ланки в даній системі порушує повну задоволеність у потребах туристів. 

Науково-методичні основи вдосконалення управління у сфері туризму проходять певну стадію відновлення на основі минулого 
періоду розвитку соціалістичної форми господарювання, коли сфера обслуговування була визнана як невід’ємний фактор ефективного 
господарювання та сучасного – коли сфера туризму розглядається як потужна складова національної економіки. 

До числа пріоритетних завдань розвитку туризму належить запровадження ефективних методів економічного стимулювання. Для 
вирішення завдань щодо розвитку сфери туристичних послуг України необхідно: 

- внести відповідні зміни та доповнення до діючого законодавства з питань туризму; 
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- здійснити програму створення розгалуженої інфраструктури в галузі, провести реконструкцію матеріальної бази туризму; 
- забезпечити цивілізовані умови щодо перетину кордону (прикордонний, митний контроль); 
- відкрити туристичні представництва в зарубіжних країнах. 
Реалізація управлінських заходів дасть змогу посилити темпи розвитку туристичної сфери, дозволить проводити активну 

загальнодержавну політику в цій важливій складовій економіки України, забезпечити дійову координацію заходів центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, громадських організацій, що сприятиме збільшенню туристичних потоків на внутрішньому ринку туристичних 
послуг, створенню необхідних умов для швидкого розвитку суміжних галузей, організації нових робочих місць, збільшенню надходжень до 
бюджетів всіх рівнів. 

 
РЕЗЮМЕ 
Досліджено подальшу соціально-економічну орієнтацію діяльності підприємств туризму в Україні та формування інфраструктури туризму 
як умови вдосконалення діяльності підприємств туристичної сфери. Важливою умовою розвитку туризму як визначального фактора 
модернізації економіки й стабілізації соціальної обстановки є участь держави у формуванні сприятливої атмосфери для розвитку туризму, 
патронуванні розвитку базових галузей, участі в інвестиційній діяльності (соціальний аспект) і розвитку матеріально-технічної бази. 
Ключові слова: туризм, підприємства туристичної сфери, туристичний продукт, туристичний поток, інфраструктура туризму. 
РЕЗЮМЕ 
Исследована дальнейшая социально-экономическая ориентация деятельности предприятий туризма в Украине и формирование 
инфраструктуры туризма как условия совершенствования деятельности предприятий туристической сферы. Важным условием развития 
туризма как определяющего фактора модернизации экономики и стабилизации социальной обстановки является участие государства в 
формировании благоприятной атмосферы для развития туризма, патронирования развития базовых отраслей, участия в инвестиционной 
деятельности (социальный аспект) и развития материально-технической базы. 
Ключевые слова: туризм, предприятия туристической сферы, туристический продукт, туристический поток, инфраструктура туризма. 
SUMMARY 
Explore further the social and economic orientation of tourism enterprises in Ukraine and the formation of tourism infrastructure as a condition of 
enterprises to improve tourism industry. An important condition for the development of tourism as a determining factor in modernizing the economy 
and stabilize the social situation is the state's participation in the formation of a favorable environment for the development of tourism, the patronage 
of the development of basic industries that engage in investment activity (social aspect) and the development of material and technical base. 
Keywords: tourism, business tourism sector, tourist product, the flow of tourists, the tourism infrastructure. 
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Розвиток соціально-економічних процесів в країні та світі з року в рік стає все більш динамічним. Це обумовлює актуальність 

пошуку чинників, що спроможні впливати на зростання конкурентоздатності підприємств та забезпечувати їх високу ефективність в 
суспільному виробництві. Останнє вбачається можливим, перш за все, шляхом підвищення уваги до людського чинника, забезпечення 
зростання професіоналізму та розвитку персоналу підприємств.  

Необхідність підвищення рівня якості програм навчання та розвитку персоналу обумовлена нагальними соціально-економічними 
проблемами в країні, зростанням вимог до компетентності працівників та наявністю суттєвих вад традиційних освітніх технологій, що не 
здатні забезпечити швидке зростання професіоналізму й реалізації трудового потенціалу персоналу підприємств. Отже, підготовка 
сучасних професіоналів, в свою чергу, зумовлює внесення змін в систему навчання, і зокрема, вимагає якісно нового комплексного 
усвідомлення професійних, дидактичних, соціально-психологічних особливостей навчального процесу [0]. Реалізація комплексного 
освітнього впливу з невипадковим результатом вбачається можливою за умови використання в процесі підготовки, перепідготовки та 
розвитку персоналу новітніх психологічних технологій, зокрема – комунікаційних технологій нейро-лінгвістичного програмування. 

Виникнення нейро-лінгвістичного програмування (НЛП) в середині 70-х років минулого століття як психологічного напрямку, що 
визначав відмінності успішних людей та займався їх моделюванням шляхом аналізу, структуризації та відтворення притаманих ним 
послідовностей дій, згодом сформувався у відносно струнку систему соціально-психологічного інструментарію щодо підвищення 
ефектвності професійного та особистісного функціонування індивіда [2]. Попри існуючі діаметрально протилежні погляди в академічному 
середовищі на теоретичну обгрунтованість цього напрямку, не варто залишати поза увагою можливості, що стосуються ретрансляції, 
технологій створення умов, за яких оволодіння професійними знаннями, уміннями, якостями буде максимально відповідати індивідуальним 
особливостям кожного з тих, хто навчається. 

НЛП в розумінні його засновників – Річарда Бендлера та Джона Гріндера – це методологія, технології й прийоми підвищення 
ефективності людського спілкування; це процедури моделювання й ретрансляції людської майстерності; це інструментарій 
удосконалювання людських можливостей. Маючи в своїй основі моделі ефективної комунікації та відтворення набутого досвіду, НЛП 
набуло поширення в психотерапії, бізнесі, менеджменті та педагогіці. Проте, значний ступінь комерціалізації НЛП-проектів та відсутність 
академічної наукової підтримки не дозволили цьому напрямку зайняти чільне місце в сучасній методології та практиці освіти. 

Більшість існуючих дидактичних наробок, виконаних з використанням НЛП-технологій, стосуються удосконалення методики 
вивчення іноземних мов та мовної підготовки (Т. Байтукалов, М. Павлова, А. Плігін) [3], загальних принципів подолання неуспішності та 
побудови навчання з урахуванням особливостей сприйняття учня (М. Гріндер, Л. Лойд) [4], окремих аспектів процесу навчання та розвитку 
здібностей і саморегуляції (Д. Бівер, Р. Бендлер, Д. Гріндер, Р. Ділц, Т. Епштейн, Ф. Пьюселік) [5–8]. Проте, залишаються недослідженими 
можливості підвищення ефективності навчальних програм з підготовки, перепідготовки та розвитку персоналу за умови цілеспрямованого 
використання НЛП-технологій. 

Метою статті є визначення напрямків підвищення ефективності освітніх програм з підготовки, перепідготовки та розвитку 
персоналу шляхом використання технологій та інструментарію НЛП. 

                                           
© Ушкальов В.В., 2012 
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НЛП як система дослідження психофізіологічних засад ефективної поведінки містить специфічний та детально розроблений 
понятійно-категорійний апарат. Його застосування має утілітарну спрямованість, дозволяючи диференціювати значну кількість 
особистісних проявів, що обумовлюють результативність діяльності. Втім, у визначенні загальних системних та дидактичних понять: 
метод, методика, технологія – що мають переважно теоретичну цінність, в межах цього підходу відсутня єдина точка зору щодо їх 
змістовного наповнення.  

Розглядаючи НЛП-технологію як сукупність психологічних засобів, цілеспрямоване застосування яких призводить до підвищення 
ефективності поведінки в конкретних ситуаціях спілкування чи професійної діяльності, слід окреслити два взаємопов’язаних напрямки 
удосконалення навчального процесу: 1) оптимізація навчальної діяльності того, хто навчається; 2) підвищення психолого-педагогічної 
компетентності викладача. 

В обох випадках застосування НЛП-технологій передбачає здійснення впливу та зміни: психічних процесів, психічних станів, 
психологічних властивостей та на їх основі – зміни змісту та структури дій на більш ефективні у певних ситуаціях. Відповідно до цього 
може відбуватися системна модифікація значної кількості психологічних елементів (або їх окремих характеристик), що наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Цільові об’єкти впливу при застосуванні технологій НЛП 
Психічні процеси Психічні стани Психічні властивості Діяльність 

відчуття; 
сприйняття; 
пам'ять; 
увага; 
мислення; 
мова; 
уява 

емоції; 
почуття; 
афекти; 
настрої; 
мотивація; 
воля 

упевненість; 
товариськість; 
дружелюбність; 
практичність; 
гнучкість; 
дисциплінованість; 
толерантність; 
конфліктність; 
агресивність; 
відповідальність і ін. 

стратегія і тактика поведінки; 
уміння; 
навички,  
цілі; 
цінності; 
переконання; 
установки та ін. 
 
 

 
В контексті основних цілей освітнього процесу застосування НЛП-технологій вбачається можливим для вирішення відповідних 

освітніх завдань, інструментальне забезпечення яких представлено в табл. 2. Вплив на психічні стани та психічні властивості при цьому 
слід розглядати як допоміжний та супровідний. Застосування НЛП-технологій та інструментарію, таким чином, в першу чергу має 
прискорити терміни виконання освітніх програм та створити умови для формування стійких професійних умінь. Оволодіння ж персоналом 
в процесі навчання наведеними інструментами також надає можливості для їх використання надалі в процесах саморозвитку, 
самоактуалізації, формування професійної самосвідомості та підвищення індивідуальної ефективності діяльності. 

 
Таблиця 2 

Застосування НЛП-технологій в контексті завдань навчального процесу [9; 10] 
 

Мета навчального 
процесу 

Завдання та результати впливу НЛП-технології та інструменти 

створення умов для покращення 
сприйняття навчального матеріалу 

діагностика та використання ведучої репрезентативної 
системи; 
використання відповідних предикатів; 
організація навчального простору з урахуванням 
закономірностей психогеографії 

поліпшення та прискорення 
запам’ятовування навчального матеріалу 

виявлення та використання індивідуальних стратегій 
запам’ятовування; 
якоріння; 

оволодіння результативними мисленнєвими 
та поведінковими стратегіями 

моделювання успішних мисленнєвих та поведінкових 
стратегій; 

Навчальна  

прискорення оволодіння уміннями та 
навичками 

аналіз структури досвіду та її оптимізація; 
субмодальні зрушення 

удосконалення професійно-важливих 
особистісних якостей 

змах; 
фреймінг; 
якоріння; 
робота на лінії часу 

розвиток здібностей моделювання успішних мисленнєвих та поведінкових 
стратегій 

Розвиваюча  

формування системного та критеріально 
визначеного світосприйняття 

мета-модель (уточнення змісту повідомлення); 
Мілтон-модель (формування прихильності та згоди) 

формування готовності до навчання та 
професійної діяльності 

фрейм «добре сформульованого результату»; 
якоріння 

побудова системи особистісних та 
професійних цінностей 

виявлення і використання структури цінностей; 
нейро-логічні рівні 

мотивація стратегії мотивації; 
робота на лінії часу 

Виховна  

розвиток системи саморегуляції та 
самовдосконалення  

управління емоційними станами; 
субмодальні техніки; 
зміна позицій сприйняття 

 
Характерною рисою НЛП-підходу слід визнати формування готовності до швидких та результативних змін в структурі поведінки 

[4]. Саме створення відповідного психоемоційного стану та усвідомлення наявності всіх необхідних ресурсів є першим кроком до 
майбутніх перетворень. Це досягається шляхом усвідомлення та системного застосування в повсякденній діяльності принципів 
позитивного мислення:  

орієнтація на результат, а не на проблеми; 
пріоритетне питання «Як?» (визначає необхідні елементи процесу, що призводять до результату), а не «Чому?» (фокусує увагу на 

причині незадовільного результату); 
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зворотний зв'язок замість невдачі (зворотній зв’язок спрямовує на пошук нових дій для досягнення результату. Переживання ж 
невдачі гальмує творчій пошук, емоційно забарвлюючи й закріплюючи сумнів у власних можливостях та здібностях); 

пошук можливостей, замість необхідності (ґрунтується на ідеї збільшення свободи через розширення вибору варіантів поведінки) 
[2; 9]. 

Дієвість зазначених принципів позитивного мислення та їх легке засвоєння досягається шляхом поєднання їх з кібернетичними 
законами та уявленнями про системну організацію реальності, що в метафоричній формі формулюються як пресупозиції (передумови 
застосування) НЛП:  

1. Карта – це не територія. У кожної особистості – своє власне суб’єктивне бачення світу. 
2. Розум, емоції та тіло – взаємопов’язані елементи однієї системи. 
3. Життєвий досвід кодується в нервовій системі у вигляді образів, звуків, почуттів, смакових відчуттів і запахів. 
4. Зміст комунікації полягає в тій реакції, яку вона викликає. 
5. Не буває поразок – буває тільки зворотний зв'язок. 
6. В основі будь-якої поведінки лежить позитивний намір. 
7. Всесвіт дружелюбний та багатий на ресурси [2; 9; 11]. 
Створення психологічної готовності викладача до успішного викладання та трансформація її у психологічну готовність персоналу 

шляхом приведення у відповідність системи очікувань суб’єктів навчального процесу є важливою передумовою застосування інших 
психологічних інструментів. 

Визначимо теоретичні концепти наведених НЛП-технологій. Провідними з них є: репрезентативні системи; субмодальне кодування 
особистісного досвіду; мовно-комунікативні техніки; умовно-рефлекторне підкріплення (якоріння) та ієрархії суб’єктивного досвіду 
(ієрархії критеріїв, цінностей). 

Поняття репрезентативних систем в НЛП використовується для характеристики опрацювання індивідом інформації, що надходить з 
оточуючого світу. Це відбувається через використання певних стратегій обробки інформації та використання одного з трьох каналів [2]: 

візуального (людина більше запам'ятовує інформацію, яку побачила сама); 
аудіального (більше запам'ятовує інформацію, яку вона почула); 
кінестетичного (запам'ятовує інформацію, яку відчула); 
Як правило, один з каналів у людини є основним, тобто використовується частіше за інші. Саме в ньому людина здатна розрізняти 

максимальну кількість відмінностей, і, як наслідок – сприймати найбільшу кількість інформації. Процес сприйняття інформації 
відбувається з її перекодуванням у мовні конструкції. Використання слів, що притаманні лише для одного каналу надходження інформації 
(предикатів) значно підвищує суб’єктивне відчуття «розуміння» співбесідника в разі їх відповідності основній репрезентативній системі. І 
навпаки – використання предикатів неведучої репрезентативної системи вимагає від слухача додаткових зусиль для перекодування 
отриманої інформації, що зменшує швидкість її засвоєння.  

Виявлення основної репрезентативної системи можливе шляхом спостереження за предикатами, що використовує людина, та 
невербальними проявами. 

НЛП виходить з уявлення про те, що кодування інформації у мозку людини відбувається через надання внутрішнім образам, 
звукам, відчуттям, певних характеристик, що отримали назву «субмодальності». 

Кожна з трьох репрезентативних систем і, відповідно, кожний інформаційний канал, мають свої субмодальні властивості (табл. 3). 
Зміна (свідома чи несвідома) ключових субмодальних характеристик призводить до зменшення або збільшення рівня емоційних реакцій 
індивіда щодо об’єкту, який було кодовано в наслідок сприйняття інформації. 

Таблиця 3 
Субмодальні характеристики репрезентативних систем 

Репрезентативна система Субмодальні характеристики 
Візуальна Положення. Форма. Відстань. Кольор. Яскравість. Фокус. Рух. Пропорції. Розмірність 

Аудіальна Положення. Висота. Гучність. Моно/стерео. Монотонність. Темп. Ритм. Тривалість 
Кінестетична Якість. Інтенсивність. Положення. Рух. Напрямок. Швидкість. Розмір 
 

Закріплення інформації в суб’єктивному досвіді в рамках НЛП розглядається як процес умовно-рефлекторного обумовлювання – 
якоріння. Це процес, за допомогою якого будь-яка подія (звук, слово, підняття руки, інтонація, дотик), внутрішня або зовнішня, може бути 
пов'язана з певною реакцією або станом і викликати її прояв. Якоря можуть виникати природно й установлюватися навмисно. 
Використання якоріння може значно скоротити час на приведення студена в стан готовності до сприйняття навчального матеріалу. 

Якір – це будь-який стимул, пов'язаний з певною реакцією, і який викликає певний психоемоційний стан. Позитивний якір – 
викликає ресурсний стан (приємне переживання). Негативний якір викликає нересурсний стан (неприємне переживання). 

Існують певні правила встановлення якорів [9; 10]: 
1) максимум переживання. Якір ставиться під час найвищої інтенсивності переживання, а не на вході чи виході з нього. Це дає 

змогу відтворити саме необхідний стан, а не процес;  
2) нестандартність. Якір повинен бути своєрідним і нетиповим для повсякденних дій; 
3) точність. Відтворення якоря без спотворення обумовлює необхідну інтенсивність бажаного переживання. 
4) чистота. Постановка якоря в ситуації відсутності інших інтерферуючих додаткових стимулів обумовлює максимальну 

інтенсивність реакції при його повторному пред’явленні. 
В аспекті підвищення психологічної компетентності викладача окреме місце посідає оволодіння стратегією ефективної комунікації 

та інтерпретації поведінки. Традиційно в НЛП вона розглядається як сукупність навичок здійснення трьох комунікаційних процесів [10]: 
1) калібрування – процес виявлення зовнішніх ознак поточного стану; 2) підстроювання – процес узгодження свого стану зі станом іншого; 
3) ведення – процес зміни свого стану для узгодженої зміни стану іншого. 

Області калібрування й підстроювання: тіло, ритм, голос, мова. Сформувавши навички відслідковування змін психоемоційного 
стану тих, кого навчають, викладач набуває змоги своєчасно змінювати власну стратегію поведінки для забезпечення відповідності в 
системі «передача інформації – сприйняття». 

Припускаючи кіберннетичну єдність емоцій, фізіологічних проявів та мислення, що, фактично, утворюють саморегульовану 
систему з трьома центрами регуляції, в НЛП використовують трьохелементну модель інтерпретації поведінки: Намір – Поведінка – 
Значення [9; 10]. Намір – це глибинна мета будь-якої поведінки, що передбачає існування емоційно-мотиваційних компонент. Намір є 
завжди позитивним.  

Реалізація наміру відбувається на рівні поведінки. Остання може бути як результативною, так і не результативною. При цьому вона 
явно не демонструє наміру, що її спричинив. 

Сприйняття повідомлення передбачає ж мисленнєво-оцінну діяльність, що полягає у приписуванні поведінці іншої людини певного 
значення, виходячи з власного уявлення про її дії. Це призводить до чисельних помилок під час намагання зрозуміти поведінку іншої 
людини. Відмова від миттєвого приписування власного значення поведінці, що спостерігається, та пошук позитивної першопричини 
дозволяє зберегти позитивне ставлення до комуніканта й уникнути протистояння та конфліктності. 
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Отже, за умови застосування зазначених НЛП-технологій на рівні свідомого застосування навичок, можна досягти підвищення 
ефективності освітнього процесу в аспектах: досягнення навчальної, розвиваючої та виховної цілей; підвищення гнучкості та 
результативності освітніх дій; більш повного використання особистісного потенціалу, що зумовлений індивідуальними особливостями 
сприйняття та мислення. В подальших дослідженнях доцільно визначити можливості щодо методичного забезпечення розвитку трудового 
потенціалу персонала та сприяння реалізації його активності, саморегуляції, саморозвитку через оволодіння зазначеними технологіями.   
 
РЕЗЮМЕ 
У статті визначено можливості підвищення ефективності освітнього процесу, що виникають за умови використання технологій нейро-
лінгвістичного програмування. 
Ключові слова –  навчання та розвиток персоналу, освітні технології, комунікація.  
РЕЗЮМЕ 
В статье определены возможности повышения эффективности образовательного процесса, возникающие при использовании технологий 
нейролингвистического программирования. 
Ключевые слова – обучение и развитие персонала, образовательные технологии, коммуникация. 
SUMMARY 
This article are considered identified opportunities for improving the educational process, arising from the use of technology neuro-linguistic 
programming. 
Keywords – learning and development of personal, the educational tecnologis, communication.  
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ОПЛАТА ТРУДА КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТОЙНОГО ТРУДА В УКРАИНЕ. 
 

Филахтова Т.В., аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда ДонНУ 

  

 
Актуальность темы. На сегодняшний день в Украине высокая дифференциация доходов и низкая доля фонда оплаты труда в ВВП 

свидетельствуют о том, что интересы небольшой группы предпринимателей ставятся выше интересов большей части населения. Низкая 
цена труда приносит высокую норму прибыли и не стимулирует собственников к модернизации производства, внедрению инноваций. 
Привлечение значительного числа трудовых мигрантов, работающих с нарушениями Трудового кодекса страны, искусственно занижает 
уровень оплаты труда во многих отраслях. 

Введение новых систем оплаты труда в бюджетной сфере Украины не привело к значительному росту заработной платы 
работников государственных и муниципальных учреждений, а ее индексация отстает от темпов роста потребительских цен. Недостаточные 
объемы финансирования из бюджетов всех уровней, минимизация государственных гарантий в сфере оплаты труда, отсутствие стандартов 
по оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений обусловили многочисленные факты нарушения прав 
работников на достойную оплату их труда с учетом уровня подготовки, квалификации, сложности и условий осуществления 
профессиональной деятельности. Между тем внутренние резервы государственных и муниципальных учреждений для повышения 
заработной платы работников практически исчерпаны. Дальнейший ее рост возможен при увеличении бюджетных ассигнований на цели 
оплаты труда или при увеличении объема платных услуг населению, что недопустимо, при нынешнем уровне жизни граждан страны. 

Проблемы в сфере оплаты труда отражены в работах отечественных ученых и экономистов, таких как: Л.И.Абалкина, 
Е.Г.Антосенкова, Е.Т.Гайдара, Г.Х.Гендлера, Б.М.Генкина, Н.А.Горелова, Ю.П.Кокина, Л. А.Костина, А.Э.Котляра, В.В Куликова, 
Л.Э.Кунельского, Э.А.Лутохиной, А.Я.Лившица, В.Ф.Майера, В.Г.Макушина, Е.Л.Маневича, А.И.Милюкова, П.Ф.Петроченко, 
Б.В.Ракитского, В.Д.Ракоти, Г.Э.Слезингера, С.А.Ситаряна, С.И.Шкурко, А.Н.Шохина, а также в работах зарубежных ученых С.Л.Брю, 
Э.Д.Долана, Д.Е.Линдсея, К.Р.Макконнелла, Ч.Макмиллана, А.Маршалла, Дж.Сакса и др.  

В Украине уровень реальной заработной платы всё ещё не соответствует понятию достойной заработной платы и не обеспечивает 
доступности жилья и других благ, необходимых для расширенного воспроизводства человека.  

На всех этапах развития экономики заработная плата являлась одним из главных факторов, обеспечивающих эффективную систему 
материального стимулирования работников и формирующую мотивационный механизм трудовой активности. От ее успешного решения во 
многом зависят как повышение эффективности производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный социально-
психологический климат в обществе. Достойный труд – это стержень современного социального и экономического развития. Ключевым 
элементом достойного труда является заработная плата, обеспечивающая работнику экономическую независимость, отдых, содержание 
семьи, возможность инвестировать в своё развитие. 

Существует взаимосвязь достойного труда и его адекватной достойной оплаты.  

                                           
© Филахтова Л.В ., 2012 
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Во-первых, достойный труд предполагает и обусловливает не менее достойную оплату труда. Достойный труд - это основа, 
причина достойной оплаты труда, которая, в свою очередь, является его производной и следствием.  

Во-вторых, достойная оплата труда как самостоятельная категория формирует и мотивирует достойный труд, выступая при этом 
уже не следствием, а первопричиной достойного труда. 

В-третьих, под достойной оплатой труда понимаются не только ее соответствующий уровень в номинальном и реальном 
исчислении, но и достойная организация, современные формы и системы, культура и справедливость формирования (включая фонды 
оплаты труда), начисления, своевременность выплаты и т.д. Причем все эти и другие важные аспекты и грани достойной оплаты труда с 
разной степенью значимости присутствуют и функционируют в случаях, когда она выступает либо как следствие, либо как причина 
достойного труда. 

Достойная заработная плата – это заработная плата, обеспечивающая расширенное воспроизводство человеческого и трудового 
потенциала, экономическую свободу работающему человеку и его семье [7]. 

Труд каждого человека должен быть оценен достойно. Материальным выражением такой оценки является заработная плата. 
Согласно Закону Украины «Про оплату труда» от 24 марта 1995 года N108/95-ВР «заработная плата – это вознаграждение, рассчитанное, 
как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за 
выполненную им работу».  

Заработная плата является одним из существенных факторов мотивации человека к труду. Среди социальных отношений, 
возникающих в процессе взаимодействия людей на предприятии, важное место занимает отношение работников к труду. От него зависит 
состояние реализации на производстве человеческого фактора, зачастую решающего среди факторов эффективности. Отношение к труду 
характеризует степень использования возможностей человека для высокопроизводительной деятельности на предприятии. Это отношение 
проявляется в трудовой мотивации, самооценке уровня удовлетворенности трудом и соответствующем поведении работников. Среди 
факторов мотивации не последнее место занимает размер оплаты труда и материального стимулирования [4].  

В заработной плате должны быть отражены не только результативные, но и объективные характеристики труженика: его 
образование, стаж работы в компании, продолжительность работы в данной профессии. Таким образом, зарплата должна состоять как 
минимум из трех частей: минимальной, но стабильной части, премиальных по результатам труда и денежной суммы, отражающей опыт и 
стаж работника. Минимальная заработная плата регулируется с учетом уровня экономического развития, уровня производительности 
труда, уровня средней заработной платы и стоимостной величины минимального потребительского бюджета (черты малообеспеченности). 

Минимальная заработная плата - это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный 
труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде 
Украины, Закон Украины "Об оплате труда") [5].  

Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о 
Государственном бюджете на соответствующий год, однако значения минимальной зарплаты на 2010 год были установлены на основании 
Закона Украины № 1646-VI "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы".  

Минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и хозяйствования и физических лиц. 

Рассчитывается прожиточный минимум по стоимости потребительской корзины, в которую входит набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 
удовлетворения основных социальных и культурных нужд. По сути, между стоимостью потребительской корзины и минимальным 
прожиточным минимумом ставится знак равенства. А минимальная зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума. На 
его основе формируются величины минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, стипендий, устанавливаются размеры 
помощи по безработице, помощи семьям с детьми и прочих социальных выплат.  

Имея социальный характер, минимальная заработная плата на Украине не может быть меньше размера прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц. Она не подлежит уменьшению в случае снижения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. 

Размер прожиточного минимума выступает критерием нижней границы необходимой финансовой обеспеченности, определяет 
минимальный набор потребительской корзины [6].  

Из таблицы 1 видно, что минимальный прожиточный минимум украинца на конец 2012 год составляет 1134 грн. Следует отметить, 
что, в Украине наблюдается тенденция роста минимальной заработной платы. Так, в 2000 году она составляла всего 90 грн., в 2003 – 185 
грн., в 2006 г. – 350 грн., в 2009 г. – 744 грн, в 2012 – 1134 грн. [3]. Однако относительно стран Европы уровень минимальной заработной 
платы в Украине является достаточно низким. 

Таблица 1 
Сравнение минимальной зарплаты и прожиточного минимума 

Прожиточный минимум 
Период 

Минимальная 
зарплата Работоспособные лица Общий показатель 

с 01.01.2000 по 31.03.2000  287,63 грн.  270,10 грн.  
с 01.04.2000 по 30.06.2000 90,00 грн. 287,63 грн. -197.63 270,10 грн. -180.10 
с 01.07.2000 по 31.12.2000 118,00 грн. 287,63 грн. -169.63 270,10 грн. -152.10 
с 01.01.2001 по 31.12.2001 118,00 грн. 331,05 грн. -213.05 311,30 грн. -193.30 
с 01.01.2002 по 30.06.2002 140,00 грн. 365,00 грн. -225.00 342,00 грн. -202.00 
с 01.07.2002 по 31.12.2002 165,00 грн. 365,00 грн. -200.00 342,00 грн. -177.00 
с 01.01.2003 по 30.11.2003 185,00 грн. 365,00 грн. -180.00 342,00 грн. -157.00 
с 01.12.2003 по 31.12.2003 205,00 грн. 365,00 грн. -160.00 342,00 грн. -137.00 
с 01.01.2004 по 31.08.2004 205,00 грн. 386,73 грн. -181.73 362,23 грн. -157.23 
с 01.09.2004 по 31.12.2004 237,00 грн. 386,73 грн. -149.73 362,23 грн. -125.23 
с 01.01.2005 по 31.03.2005 262,00 грн. 453,00 грн. -191.00 423,00 грн. -161.00 
с 01.04.2005 по 30.06.2005 290,00 грн. 453,00 грн. -163.00 423,00 грн. -133.00 
с 01.07.2005 по 31.08.2005 310,00 грн. 453,00 грн. -143.00 423,00 грн. -113.00 
с 01.09.2005 по 31.12.2005 332,00 грн. 453,00 грн. -121.00 423,00 грн. -91.00 
с 01.01.2006 по 31.03.2006 350,00 грн. 483,00 грн. -133.00 453,00 грн. -103.00 
с 01.04.2006 по 30.06.2006 350,00 грн. 496,00 грн. -146.00 465,00 грн. -115.00 
с 01.07.2006 по 30.09.2006 375,00 грн. 496,00 грн. -121.00 465,00 грн. -90.00 
с 01.10.2006 по 30.11.2006 375,00 грн. 505,00 грн. -130.00 472,00 грн. -97.00 
с 01.12.2006 по 31.12.2006 400,00 грн. 505,00 грн. -105.00 472,00 грн. -72.00 
с 01.01.2007 по 31.03.2007 400,00 грн. 525,00 грн. -125.00 492,00 грн. -92.00 
с 01.04.2007 по 30.06.2007 420,00 грн. 561,00 грн. -141.00 525,00 грн. -105.00 
с 01.07.2007 по 30.09.2007 440,00 грн. 561,00 грн. -121.00 525,00 грн. -85.00 
с 01.10.2007 по 31.12.2007 460,00 грн. 568,00 грн. -108.00 532,00 грн. -72.00 
с 01.01.2008 по 31.03.2008 515,00 грн. 633,00 грн. -118.00 592,00 грн. -77.00 
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с 01.04.2008 по 30.06.2008 525,00 грн. 647,00 грн. -122.00 605,00 грн. -80.00 
с 01.07.2008 по 30.09.2008 525,00 грн. 649,00 грн. -124.00 607,00 грн. -82.00 
с 01.10.2008 по 30.11.2008 545,00 грн. 669,00 грн. -124.00 626,00 грн. -81.00 
с 01.12.2008 по 31.03.2009 605,00 грн. 669,00 грн. -64.00 626,00 грн. -21.00 
с 01.04.2009 по 30.06.2009 625,00 грн. 669,00 грн. -44.00 626,00 грн. -1.00 
с 01.07.2009 по 30.09.2009 630,00 грн. 669,00 грн. -39.00 626,00 грн. +4.00 
с 01.10.2009 по 31.10.2009 650,00 грн. 669,00 грн. -19.00 626,00 грн. +24.00 
с 01.11.2009 по 31.12.2009 744,00 грн. 744,00 грн. 0.00 701,00 грн. +43.00 
с 01.01.2010 по 31.03.2010 869,00 грн. 869,00 грн. 0.00 825,00 грн. +44.00 
с 01.04.2010 по 30.06.2010 884,00 грн. 884,00 грн. 0.00 839,00 грн. +45.00 
с 01.07.2010 по 30.09.2010 888,00 грн. 888,00 грн. 0.00 843,00 грн. +45.00 
с 01.10.2010 по 30.11.2010 907,00 грн. 907,00 грн. 0.00 861,00 грн. +46.00 
с 01.12.2010 по 31.12.2010 922,00 грн. 922,00 грн. 0.00 875,00 грн. +47.00 
с 01.01.2011 по 31.03.2011 941,00 грн. 941,00 грн. 0.00 894,00 грн. +47.00 
с 01.04.2011 по 30.09.2011 960,00 грн. 960,00 грн. 0.00 911,00 грн. +49.00 
с 01.10.2011 по 30.11.2011 985,00 грн. 985,00 грн. 0.00 934,00 грн. +51.00 
с 01.12.2011 по 31.12.2011 1004,00 грн. 1004,00 грн. 0.00 953,00 грн. +51.00 
с 01.01.2012 по 31.03.2012 1073,00 грн. 1073,00 грн. 0.00 1017,00 грн. +56.00 
с 01.04.2012 по 30.06.2012 1094,00 грн. 1094,00 грн. 0.00 1037,00 грн. +57.00 
с 01.07.2012 по 30.09.2012 1102,00 грн. 1102,00 грн. 0.00 1044,00 грн. +58.00 
с 01.10.2012 по 30.11.2012 1118,00 грн. 1118,00 грн. 0.00 1060,00 грн. +58.00 
с 01.12.2012 по 31.12.2012 1134,00 грн. 1134,00 грн. 0.00 1095,00 грн. +39.00 
с 01.01.2013 по 31.03.2013 1134,00 грн. 1176,00 грн. -42.00 1110,00 грн. +24.00 
с 01.04.2013 по 30.06.2013 1134,00 грн. 1190,00 грн. -56.00 1123,00 грн. +11.00 
с 01.07.2013 по 30.09.2013 1134,00 грн. 1190,00 грн. -56.00 1123,00 грн. +11.00 
с 01.10.2013 по 30.11.2013 1134,00 грн. 1215,00 грн. -81.00 1146,00 грн. -12.00 

с 01.12.2013 1134,00 грн. 1230,00 грн. -96.00 1160,00 грн. -26.00 
В большинстве развитых стран стоимостью потребительской корзины определяется уровень жизни граждан. Так, в США месячный 

прожиточный минимум составляет 700 долларов при минимальной заработной плате 1230 долларов.  
Стоимость украинской потребительской корзины на сегодняшний день для трудоспособных лиц – 1102 грн., пенсионеров – 844 

грн. Соответственно, минимальная заработная плата и пенсия в Украине соответствуют этим суммам. По данным Организации 
объединенных наций, за чертой бедности живут трое из четырех украинцев, т.к. по методике ООН, международной границей, ниже которой 
начинается бедность, считается сумма, эквивалентная 510 долларам в месяц. 

В Национальном форуме профсоюзов Украины считают, что нынешние расчеты прожиточного минимума проводятся по 
устаревшей системе и старым ценам, необходимо обновлять потребительскую корзину.  

Минимальные зарплата и пенсия, привязанные к минимальному прожиточному минимуму, не в состоянии наполнить 
потребительскую корзину рядового украинца [1]. Минимальная зарплата, как и пенсия, должна быть около 4 000 грн., что отвечает 
реальному прожиточному минимуму, и как раз эта сумма «учитывает реальные цены на продукты питания, одежду, бытовую технику, 
жилищно-коммунальные услуги, лечебно-оздоровительные услуги лекарства, информационные продукты, расходы на духовные 
потребности, а также инфляцию». 

Таблица 2 
Средняя заработная плата по видам промышленной деятельности за месяц 2012 года 

(в расчете на одного штатного работника, грн.) 
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Промышленность 3219 3292 3361 3387 3509 3467 3600 
Добывающая промышленность 4609 4462 4667 4704 4898 4799 5074 
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 4906 4805 4996 5010 5213 5084 5432 
из него добыча угля, лигнита и торфа 4941 4804 5011 5011 5159 5101 5466 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 3821 3553 3793 3894 4066 4053 4143 
Перерабатывающая промышленность 2792 2850 2973 2996 3122 3074 3196 
производство пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий 

2532 2581 2855 2746 2989 2880 2992 

текстильное производство; производство одежды, меха и 
изделий из меха 

1524 1609 1649 1643 1717 1778 1820 

производство кожи, изделий из кожи и других материалов 1642 1753 1787 1730 1789 1790 1873 
обработка древесины и производство изделий из древесины, 
кроме мебели 

1803 1831 1925 1928 1983 1985 2012 

целлюлозно-бумажное производство; издательская 
деятельность 

2713 2739 2900 2874 2907 3033 3079 

производство кокса, продуктов нефтепереработки 3784 3957 4044 4170 4722 4165 4260 
химическое производство 3653 3415 3639 3664 3903 3783 3890 
производство резиновых и пластмассовых изделий 2241 2341 2531 2500 2615 2462 2656 
производство другой неметаллической минеральной продукции 2415 2311 2628 2781 2826 2821 3001 
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

3584 3894 3702 3875 3934 3849 3991 

производство машин и оборудования 2735 2832 2950 2989 3072 3094 3177 
производство электрического, электронного и оптического  
оборудования 

2431 2501 2620 2619 2715 2757 2836 

производство транспортных средств и  оборудования 3170 2955 3205 3214 3312 3274 3514 
другое производство 1844 1896 1986 1941 1991 1999 2122 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3565 3878 3634 3668 3717 3764 3816 

Примечание: данные приведены по предприятиям, учреждениям, организациям и их обособленным подразделениям с 
количеством наёмных работников 10 и больше человек. 
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Как видно из таблицы 2, самая высокая среднемесячная заработная плата в сфере добывающей промышленности – добыча 
топливно-энергетических полезных ископаемых (5432 грн. за июль 2012), т.к. она является одной из самых опасных сфер работы в стране. 

 
Таблица 3 

Среднемесячная заработная плата по регионам за период с начала 2012 года 
(в расчете на одного штатного работника, грн.) 

 Январь 
Январь-
февраль 

Январь-
март 

Январь-
апрель 

Январь-
май 

Январь-
июнь 

Январь-
июль 

Украина 2722 2758 2813 2847 2880 2917 2951 
Автономная Республика Крым 2348 2319 2374 2413 2470 2521 2559 

Винницкая 2144 2155 2208 2233 2278 2325 2363 
Волынская 2062 2066 2117 2136 2175 2231 2274 
Днепропетровская 2860 2908 2954 2981 3020 3048 3077 
Донецкая 3151 3214 3268 3323 3352 3384 3418 
Житомирская 2096 2107 2150 2174 2224 2271 2305 
Закарпатская 2075 2102 2149 2165 2196 2245 2280 
Запорожская 2653 2714 2746 2765 2798 2840 2868 
Ивано-Франковская 2288 2309 2346 2366 2411 2463 2498 
Киевская 2829 2882 2921 2951 2989 3035 3066 
Кировоградская 2155 2171 2216 2242 2287 2326 2360 
Луганская 2842 2829 2880 2901 2936 2965 3003 
Львовская 2276 2311 2371 2397 2439 2479 2513 
Николаевская 2503 2631 2645 2649 2683 2717 2750 
Одесская 2553 2506 2552 2564 2590 2618 2641 
Полтавская 2659 2626 2646 2661 2701 2729 2764 
Ровенская 2232 2389 2404 2412 2440 2487 2520 
Сумская 2235 2250 2298 2319 2363 2396 2438 
Тернопольская 1941 1969 2006 2023 2059 2109 2127 
Харьковская 2423 2474 2544 2573 2600 2633 2669 
Херсонская 2018 2034 2075 2100 2138 2184 2214 
Хмельницкая 2122 2197 2223 2236 2270 2316 2354 
Черкасская 2228 2248 2293 2316 2375 2414 2445 
Черновицкая 2067 2071 2112 2134 2170 2223 2264 
Черниговская 2039 2044 2118 2132 2174 2216 2253 
г. Киев 4148 4215 4327 4417 4423 4452 4501 
г. Севастополь 2587 2616 2666 2690 2741 2780 2802 

Примечание: данные приведены по предприятиям, учреждениям, организациям и их обособленным подразделениям с количеством 
наёмных работников 10 и больше человек. 
 

Обзор заработной платы в Украине позволил выявить следующие тенденции (см. табл.3). Среднемесячная зарплата штатного 
работника за январь-июль 2012 г. выросла на 16,6% - до 2951 грн. что на 229 грн. больше по сравнению с данными за январь 2012 года [3].  

Самый высокий уровень зарплат в стране у жителей Киева – 4501 грн. (+353 грн.), Донецкой (3418 грн., +267 грн.) и 
Днепропетровской областей (3077 грн., +217 грн.). Вместе с тем, самый низкий уровень оплаты труда в июле 2012 г. был зафиксирован в 
Тернопольской (2127грн., +186 грн.), Черниговской (2253 грн., +214 грн.) и Волынской областях (2274 грн., +212 грн.).  

Средняя заработная плата в Украине в августе 2012 г. составила 3 тыс. 073 грн. по данным Государственной службы статистики 
(Госстат). Таким образом, средняя зарплата в августе 2012 г. по сравнению с июлем 2012 г. сократилась на 2,5%. 

На сегодняшний день самый высокий уровень средней оплаты труда был зафиксирован у финансистов - (5340 грн.), у работников 
области авиационного транспорта - (8742 грн.) и у сотрудников сферы операций с недвижимостью (исследования и разработки) – 2632 грн. 
Вместе с тем, в июле 2012 г. менее всего получали специалисты отрасли "Рыболовство, рыбоводство" (1369 грн.), работники сельского 
хозяйства (1800 грн.) и персонал сферы здравоохранения (1778 грн.) [3].  

Уровень заработной платы в Украине различается как по регионам страны, так и по отраслям деятельности. Значительной является 
задолженность по заработной плате, которая имеет тенденцию к увеличению. Инфляция в стране повлекла опережение роста номинальной 
заработной платы почти в 4 раза по сравнению с реальной. А минимальная зарплата, несмотря на её постоянный рост, остается одной из 
наименьших в Европе.  

По данным Евростата [2] и различных органов власти европейских государств по уровню минимальных заработных плат в 
рейтинге 29 стран Европы, лидерами рейтинга стали Люксембург, где минимальная заработная плата в пересчете составляет $2513. В 
первой тройке лидеров, но с большим отрывом от первого места, располагаются также Ирландия ($2090) и Бельгия ($2064). Достаточно 
высокие социальные гарантии в виде минимального уровня заработной платы и в таких государствах, как Нидерланды ($2052) и Франция 
($1952). 

В целом все страны EC в рейтинге расположились в верхней его части, в то время как бывшие республики СССР дружно замыкают 
рейтинг. 

На последнем месте рейтинга европейских стран находится Армения с показателем минимального уровня заработной платы в $86,8 
в месяц. Далее с конца следуют Молдова ($95,4) и Азербайджан ($108,1). Россия ($165) занимает в рейтинге 23-е место из 29, соседствуя с 
Болгарией (где минимальный уровень зарплаты в $176 – самый низкий из всех стран ЕС), Республикой Беларусь ($123, по официальному 
курсу) и Украиной ($123).  

Поэтому политика правительства Украины в сфере заработной платы должна быть направлена на повышение благосостояния 
народа через рост заработной платы и на этой основе через обеспечение социальной гармонии в обществе.  

Выводы. Таким образом, достойная оплата труда – необходимое условие для стабильного экономического развития и 
модернизации страны. 

В условиях формирующейся экономики Украины заработная плата выражает один из основных интересов к труду со стороны 
наемных работников, работодателей и государства в целом. Нахождение взаимовыгодного механизма реализации и соблюдения интересов 
указанного трехстороннего партнерства является сложной задачей, которая усугубляется в условиях современной Украины. 

Государственную политику оплаты труда необходимо реализовать путем установления:  
- минимальной заработной платы; 
- государственных норм и гарантий в оплате труда (за работу в сверхурочное время, праздничные и выходные дни и за 

время выполнения государственных обязанностей);  
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- условий определения части дохода предприятия, направляемого на оплату труда;  
- межотраслевых соотношений в оплате труда; условий и размеров оплаты труда в бюджетных организациях и 

учреждениях;  
- максимальных размеров должностных окладов руководителей государственных предприятий; уровня 

налогообложения предприятий и доходов работников. 
Достижение достойного труда требует дополнительных затрат и, несмотря на это, достойный труд выгоден, ибо он более 

производителен и эффективен, повышает конкурентоспособность предприятий. Реализация концепции достойного труда должна привести 
в конечном итоге к повышению производительности труда, следовательно, и к увеличению заработной платы, как в масштабе государства, 
так и отдельных предприятий. 
 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена проблемам оцінки рівня оплати праці, як чинникостворюючого показника якості гідної праці за Україну. У статті 
запропоновані заходи щодо збільшення прожиткового мінімуму громадян, що сприяють створенню ефективності ринку праці, що 
забезпечує постійне зростання доходів населення країни. 
Ключові слова: гідна праця, заробітна платня, прожитковий мінімум, споживацька корзина, мінімальна заробітна платня. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблемам оценки уровня оплаты труда, как факторообразующего показателя качества достойного труда по Украине. В 
статье предложены меры по увеличению прожиточного минимума граждан, способствующие созданию эффективности рынка труда, 
обеспечивающего постоянный рост доходов населения страны. 
Ключевые слова: достойный труд, оплата труда, прожиточный минимум, потребительская корзина, минимальная заработанная плата.  
SUMMARY 
The article is devoted to the problem of the pay rate assessment as one of the indicators which forms quality index of decent work in Ukraine. The 
article considers measures to increase the cost of citizens' living, contributing to the creation of labor market efficiency, ensuring steady growth of the 
population's income. 
Key words: decent work, wages, cost of living, the consumer basket, the minimum wages paid. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 

 
Хазах К.О., аспірантка, Донецький національний університет    

 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки, незважаючи на пріоритетне використання ринкових регуляторів, завжди є 

сфери, що не здатні нормально функціонувати без втручання держави. Одна з них – це оплата праці. Державне регулювання оплати праці в 
Україні посідає одне з провідних місць у соціальній політиці України та потребує постійного дослідження і вдосконалення. Заробітна 
плата, як головне джерело доходів населення, є визначальним фактором формування соціальної справедливості в суспільстві, 
платоспроможності, що, у свою чергу, безпосередньо впливає на економічну активність у реальному секторі господарського комплексу 
України [9, с. 3]. Існуюча в Україні система оплати праці не відповідає вимогам соціально орієнтованої ринкової економіки й свідчить про 
відсутність чітко налагодженого механізму взаємодії своїх основних елементів. Унаслідок цього нагальним питанням соціально-
економічних перетворень є удосконалення та реформування державного регулювання системи оплати праці в процесі забезпечення дієвості 
заходів, що регулюють і формують елементи її системи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика організації оплати праці та напрямів її удосконалення є предметом 
науково-практичних досліджень багатьох вчених і фахівців: Богині Д.П., Грішнової О.А., Колота А.М, Новикова В.М., Ткаченко Л.Г. 
Питанням регулювання оплати праці в Україні присвячені праці Губіна К.Г., Лібанової Е.М., Лук’янченко Н.Д., Синяєвої Л.В. та багатьох 
інших дослідників. Незважаючи на значну кількість публікацій та науково-дослідних робіт щодо регулювання заробітної плати, актуальним 
завданням залишається пошук ефективних інструментів державного регулювання заробітної плати в Україні.  

Метою статті є висвітлення проблем державного регулювання заробітної плати в Україні та надання рекомендаційних пропозицій 
щодо вдосконалення його механізму. 

Виклад основного матеріалу. Державна політика у сфері заробітної плати – це система принципів, підходів та практичних заходів 
держави, спрямованих на забезпечення своєчасної, справедливої та гідної оплати праці. Вона передбачає одержання працівником заробітної 
плати у встановлені законом терміни; виплати заробітної плати в повному обсязі; одержання працівником заробітної плати, яка не нижча 
ніж встановлений державою мінімальний розмір оплати праці; одержання працівником заробітної плати, що забезпечує існування самого 
працівника і членів його родини [10, с.133]. 

Слід зауважити, що державне регулювання заробітної плати передбачає наявність таких дійових механізмів, які б забезпечували 
безумовне виконання основних вимог законодавчих та нормативних актів і не давали змоги їх ігнорувати. Якщо у держави таких 
механізмів немає або вони недосконалі, то практично відсутній державний вплив на відносини у сфері оплати праці і вони формуються 
стихійно. Як показує досвід західних країн, відсутність державного регулювання у сфері оплати праці не спричинить негативних наслідків 
за умов стійкого піднесення економіки країни. Однак в умовах кризи, наслідки якої ще відчуваються в економіці України, це навряд чи 
можливо.  

Ще однією актуальною й водночас дуже складною є проблема підвищення рівня оплати праці в Україні. Сучасна різноманітність 
форм власності на засоби виробництва і найманої праці передбачає обов’язкове регулювання державою відносин з оплати праці через 
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нормативно-законодавчі механізми державних гарантій та оподаткування, а не через безпосереднє втручання в цю сферу на рівні 
підприємств та організацій.  

Протягом останніх років середньомісячна номінальна заробітна плата в Україні має тенденцію до зростання. У січні-червні 2012 р. 
вона становила    2 916 грн. порівняно з 1 041 грн. у 2006 р., тобто зросла у 2,8 рази. (таб.1) [7].  

Таблиця 1 
Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати 

в Україні 
у % до відповідного періоду попереднього року 

Роки 
Номінальна заробітна плата, 

грн. номінальна реальна 
2006 1 041 129,2 118,3 
2007 1 351 129,7 112,5 
2008 1 806 133,7 106,3 
2009 1 906 105,5 90,8 
2010 2 239 120,0 110,2 
2011 2 633 117,6 108,7 

січень-червень 2012 2 916 116,9 115,6 
 
Головним чинником зростання середньомісячної номінальної заробітної плати є підвищення рівня мінімальної заробітної плати. 

Унаслідок різкого зростання цін на енергоносії, паливо, матеріали, тарифів на послуги темпи інфляції сильно випереджають темпи 
зростання номінальної заробітної плати, тому реальна заробітна плата зростає повільніше ніж номінальна та за січень-червень 2012 р. вона 
зросла у 1,3 рази порівняно з 2006 р. Тобто статистичні дані свідчать, що реальна заробітна плата підвищується у 2-3 рази повільніше ніж 
номінальна. Тому в умовах відсутності цінового регулювання неможливо забезпечити суттєвий рівень купівельної спроможності заробітної 
плати та відповідний рівень життя населення. 

Дослідження показує, що українці отримують заробітну плату, яка з кожним роком все більше загострює одну з найважливіших 
соціальних проблем – розрив між високою вартістю життя і низькою ціною праці. Щоб переконатися в цьому, достатньо дослідити 
структуру операційних витрат підприємств. Так, у 2011 р. структура операційних витрат з реалізованої продукції виглядала наступним 
чином: матеріальні витрати – 29,3%; вартість товарів і послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки – 51,2%; 
амортизація – 2,9%; витрати на оплату праці – 6,0%; соціальні відрахування – 2,2%, інші операційні витрати – 8,4% [7]. 

Як бачимо частка заробітної плати у собівартості українських товарів становить 6%, тоді як у країнах Західної Європи сягає до 
45%. При цьому розмір ВВП України менше внутрішнього валового продукту середньої європейської країни всього у 4 рази, тоді як 
заробітна плата менша в 5,6-19,7 разів. 

Ціна праці здебільшого нижча за вартість робочої сили, однак має тенденцію наближення до неї. Відповідно до міжнародних вимог 
та критеріїв, мінімальний рівень споживання повинен становити 40-60% середнього доходу. Міжнародна організація праці рекомендує 
встановлювати мінімальну зарплату в розмірі 60% від середньої. Критичним вважається співвідношення між цими двома рівнями 1:3 [2, с. 
20]. 

За показником мінімальної заробітної плати, згідно з даними Євростату та Міжнародного валютного фонду станом на січень 2012 
р., у рейтингу європейських країн Україна посідає лише 25 місце з 29 (відношення річної мінімальної заробітної плати в Україні становить 
21,5 % до обсягу ВВП на душу населення). У країнах ЄС мінімальна заробітна плата становить: у  Бельгії – 1 415,2 євро (68,6% до ВВП на 
душу населення), Франції –1 365,0 євро (68,7%), у Польщі – 348,7 євро (31,5%), у Латвії – 281,9 євро (33,5%) [ 11]. 

Як відомо, у світовій практиці, встановлення розміру мінімальної заробітної плати займає особливе місце у механізмі державного 
регулювання заробітної плати і передбачає одночасне вирішення декількох важливих завдань:  

боротьба з бідністю шляхом установлення державних соціальних гарантій щодо грошового забезпечення мінімально необхідного 
рівня відтворення робочої сили;  

підвищення загального рівня оплати праці, виходячи з потреб зростання якості життя найманих працівників;  
протидія тенденції зниження величини реальної зарплати;  
узгодження соціально-економічної політики з динамікою економічного розвитку країни.  
Проте, з огляду на вище перелічені позитивні характеристики мінімальної заробітної плати, в Україні вже тривалий час за 

виконання простої, некваліфікованої праці, отримуючи винагороду в розмірі мінімальної заробітної плати, працівники перебувають в 
умовах боротьби за виживання. Згідно соціологічним дослідженням, проведеним установою Research&Branding Group, кожний четвертий 
найманий працівник в Україні знаходиться  за межею бідності. 

Проблемним у сфері державного регулювання оплати праці в Україні залишається питання оплати праці бюджетників. 
Продовжується практика порушення положень Закону «Про оплату праці»: на 1 липня 2012 р. при мінімальній заробітній платі 1094 грн. 
посадовий оклад працівників 1-го тарифного розряду становить 802 грн., тобто має місце різниця у 292 грн.  Згідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 10 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери» оклад працівників 1-го тарифного розряду має бути більшим за мінімальну зарплату або дорівнювати її розміру [8]. 
Отже, в цілому по країні таким правопорушенням щомісяця штучно занижуюся розміри заробітної плати для майже 4 млн. працівників.  

Однією з проблем є те, що в Україні залишається заборгованість з виплати заробітної плати, яка за перші три місяці 2012 р. 
збільшилась на 10% і досягла 1 070 млн. грн. [7]. Однак, у квітні-липні поточного року спостерігалася тенденція до її зниження. Сума 
невиплаченої заробітної плати протягом липня поточного року зменшилася на 3,8%, або на 38,0 млн. грн., що відбулося в основному за 
рахунок підприємств з виробництва машин та устаткування (на 19,8 млн. грн.), організацій з надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльності у сфері культури та спорту (на 7,3 млн. грн.), а також на підприємствах з видобування паливно-енергетичних корисних 
копалин (на 5,7 млн. грн.). Найбільший борг по зарплаті має місце у Донецькій, Харківській та Луганській областях. 

Аналізуючи стан української економіки багато вчених-економістів та фахівців у сфері стратегічного планування висловлюють 
свою негативну думку щодо сучасних її реформувань у сфері соціально-трудових відносин.  Результати сучасних перетворень у 
національній економіці, свідчать про заперечні наслідки фактичного виходу держави зі сфери регулювання відносин у сфері оплати праці, 
що поряд з лібералізацією цінової політики призводить до унеможливлення застосування ефективних механізмів зростання як доходів 
населення, так і заробітної плати. 

Основними причинами загострення проблем державного регулювання оплати праці виступають [6]: 
низька ефективність економіки;  
непослідовність та незбалансованість соціально-економічних реформ;  
нерозвиненість ринкового середовища та громадських інституцій;  
відсутність системної політики оплати праці;  
заміна державних організаційних функцій та механізмів розподільчими;  
відсутність дієвих механізмів (зокрема, страхових) захисту найманих працівників;  
низький рівень правової культури, зокрема законослухняності;  
несприятливі умови ведення бізнесу, передусім малого та середнього;  
поширеність споживацьких та утриманських настроїв. 
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Механізм державного регулювання оплати праці – це система, призначена для здійснення державного управління та досягнення 
цілей у сфері оплати праці, яка має визначену структуру, моделі, методи, важелі, інструменти та інституції впливу на об’єкт управління з 
відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням.  

З огляду на зазначене вище, сформулюємо основні заходи з боку уряду з удосконалення механізму державного регулювання оплати 
праці в Україні на даному етапі розвитку: 

реформування трудового законодавства з питань соціально-трудових відносин і оплати праці; 
відновлення купівельної спроможності заробітної плати на основі підвищення рівня реальної зарплати; 
забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та в повному розмірі отримання заробітної плати, а також погашення 

заборгованості по її виплаті; 
підвищення ролі тарифної системи як стимулюючої та регулюючої основи до високопродуктивної праці; 
усунення диспропорцій у міжпосадових та міжгалузевих співвідношеннях оплати праці працівників бюджетної сфери та значне 

підвищення її розмірів; 
залучення інвестицій у розвиток людського капіталу, з метою забезпечення інноваційного розвитку, конкурентних переваг та 

реалізації стратегічних завдань на рівні як підприємства, так і країни загалом; 
розроблення    і    запровадження    методики    розрахунку    регіональних прожиткових мінімумів, які через коефіцієнти 

регіональних цін на встановлені набори продовольчих, непродовольчих товарів та послуг дозволяли б обґрунтовано коригувати 
загальнодержавний рівень прожиткового мінімуму; 

вдосконалення податкового законодавства в питаннях щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці. 
Висновки. Результати дослідження  дають підстави сформулювати певні висновки. Вдосконалення механізму державного 

регулювання оплати праці, повинен ґрунтуватися на сучасній концепції гідної праці, новітніх теоретико-методологічних розробках та 
враховувати перспективи соціально-економічного розвитку суспільства.  

Вдосконалювати механізм державного регулювання оплати праці в Україні необхідно поступово. Перш  за все потрібно 
вдосконалити законодавчо-нормативні акти з питань праці та соціальної політики, з обов’язковою орієнтацією на ринкові умови 
господарювання та із врахуванням норм і стандартів, що діють в міжнародній практиці. По-друге, необхідно запровадити  таку модель 
мінімальної заробітної плати, яка б на практиці реалізовувала теоретично визначені функції заробітної плати. Всі дії на шляху до 
реформування державного регулювання заробітної плати, повинні бути націлені на одну кінцеву мету – підвищення рівня економічного 
розвитку країни загалом. 

 
РЕЗЮМЕ 
Розглядаються шляхи вдосконалення діючого механізму державного регулювання оплати праці, які адекватно відповідали б сучасним 
соціально-економічним умовам в Україні. 
Ключові слова: заробітна плата, державне регулювання оплати праці, державні механізми. 
РЕЗЮМЕ 
Рассматриваются пути усовершенствования действующего механизма государственного регулирования оплаты труда, которые адекватно 
отвечали б современным социально-экономическим условиям в Украине. 
Ключевые слова: заработная плата, государственное регулирование оплаты труда, государственные механизмы. 
SUMMARY 
Consider ways to improve the existing mechanism of state regulation of work payment, which would be formed to adequately meet current the social 
and economic conditions of Ukraine. 
Key words: wage, state regulation of work payment, government procedures. 
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Формування нових вимог до професійної компетентності фахівців, переосмислення змісту і форм їх підготовки у відповідності до 

реалій сьогодення обумовлюються глобалізаційними процесами, інноваційним розвитком, загальною інформатизацією світової економіки. 
Традиційне розуміння кваліфікації спеціаліста передбачає пряму відповідність між вимогами робочого місця та цілями освіти, а підготовку 
зводить до засвоєння студентом або учнем стандартного набору знань, умінь і навичок. На відміну від класичного підходу, 
компетентістний визначає необхідність розширення результатів навчання через розвиток у тих, хто навчається здатності орієнтуватися у 
різноманітності непередбачуваних, складних ситуацій, мати уявлення про наслідки і нести відповідальність за результати своєї діяльності.  
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Проблеми впровадження компетентністного підходу в зміст сучасної освіти досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені, роботи 
яких склали методологічну базу дослідження - С. Гончаренко, О.Грішнова, І. Зимня, І. Каленюк, А. Колот, К. Корсак, Л.Лісогор, 
С. Мочерний, Н. Ничкало, В. Петюх, Дж. Равен, В. Хутмахер та ін. В той же час обмеженими є роботи, що визначають шляхи активізації 
чинників впливу на ефективність процессу набуття затребуваних ринком компетенцій.  

Метою статті є моделювання процесу формування компетенцій сучасного працівника на основі методу аналізу ієрархій. 
Процес формування компетенцій сучасного фахівця знаходиться під впливом широкого кола чинників та соціальних інститутів, 

спроба систематизувати які представлена в даній роботі. Планування стратегічної моделі формування компетенцій сучасного працівника 
розглядається як соціальний процес, який передбачає певні сценарії, спроможні забезпечити досягнення бажаних результатів. Інтегроване 
ієрархічне планування об'єднує процеси прямого і зворотного планування і здійснюється шляхом послідовного вирішення наступних задач: 
проектується ймовірне майбутнє – розробляється пошуковий прогноз, що і є основою прямого методу планування; визначається бажана 
мета (орієнтир, норматив) та на цій основі розробляється траєкторія можливого шляху її досягнення. 

Ієрархічна система планування складається з наступних специфічних елементів – фокус ієрархії, сукупність акторів, цілей, політик, 
результатів і узагальненого результату, які мають наступну інтеграцію: фокус ієрархії визначає загальну мету проблеми, що досліджується; 
актори утворюють діючі сили з різним ступенем впливу на результат; цілі – бажані значення (якісна характеристика або величина); 
політика – санкціоновані засоби досягнення цілей, які звичайно формуються на основі загальноприйнятих процедур ухвалення рішень; 
результат розглядається як потенційний стан системи, тобто як можливі сценарії розвитку в результаті реалізації конкретних політик; 
узагальнений результат є інтегрованим значенням окремих результатів для оцінки наслідків, які схвалено при плануванні рішень. 

Система формування компетенцій сучасного працівника представлена наступною ієрархією прямого процесу стратегічного 
планування (рис 1). 

 
Рис. 1. Ієрархічна система прямого процесу планування формування компетенцій 

 
Як фокус вибрана основна мета планування – формування компетенцій сучасного працівника. Основними чинниками впливу на 

даний процес є економічні, соціальні, демографічні, технічні, політичні та інноваційні. Кожний з обраних чинників визначає, з одного боку, 
умови для формування певного рівня і виду компетенцій, а, з іншого, - обумовлює їх необхідність. Це, в першу чергу, фінансово-економічні 
можливості для розвитку компетенцій, які оцінюються на рівні всіх акторів, тобто для навчальних закладів, працівників, роботодавців та 
безпосередньо студентів та учнів. Соціальні чинники визначають рівень кваліфікації, що склався, освітньо-професійний рівень працівників, 
соціальну структуру суспільства в цілому, ступінь соціальної адаптації в суспільстві, систему розселення і рівень урбанізації, ступінь 
соціального включення, рівень соціального розвитку, рівень і характер зайнятості та інше. Демографічні чинники оцінюють людський і 
життєвий потенціал в суспільстві, а його зміни здійснює потенційний контингент при формуванні компетенцій як сучасних, так і 
потенційних працівників. Технічні чинники характеризуються рівнем технічного і технологічного розвитку, що склався та визначає 
необхідний обсяг компетенцій, особливо концептуальних і операційних та обумовлюють рівень кваліфікації і професійну структуру як 
зайнятих, так і майбутніх працівників. 

Політичні чинники визначають, з одного боку, рівень внутрішньої і зовнішньої політичної стабільності, а, з іншого боку, пов'язані з 
формуванням основних пріоритетних напрямів розвитку держави, що супроводжується розробкою системи правових та адміністративних 
заходів з їх реалізації. Інноваційні чинники в даній ієрархічній системі розглядаються як природне доповнення до технологічних і 
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технічних чинників, їх розвиток сприяє формуванню мотивацій серед всіх ідентифікованих акторів для надання відповідних компетенцій. 
Наявність інноваційних чинників визначає характер і ступінь попиту на компетенції у сучасних та майбутніх працівників. 

Основними акторами, які забезпечують реалізацію фокусу (цілі) дослідження, тобто формування компетенцій сучасного 
працівника, виступають такі: навчальні заклади всіх типів; працівники; роботодавці, інвестори; держава, уряд; центри зайнятості; студенти 
та учні; сім'я. Кожен актор окремо і всі у сукупності характеризують конкретні діючі (впливаючи) сили, які визначають ступінь реалізації 
фокусу або мети, тобто формування компетентності сучасного працівника. 

Наступний рівень ієрархічної схеми складають цілі кожного актора, які можуть співпадати, частково співпадати або не співпадати 
зовсім. Ці цілі включають, в першу чергу, забезпечення конкурентоспроможності як на ринку освітніх послуг (для навчальних закладів), на 
ринку праці (для працівників, студентів та учнів) так на ринку товарів та послуг (для роботодавців та інвесторів). Єдиною метою для всіх 
акторів виступає забезпечення стійкості, а саме: стійкості розвитку, матеріальна і фінансова стабільність.  

Для працівників, студентів та учнів, найвагомішою ціллю виступає можливість професійного зростання, реалізації власних 
можливостей, самореалізація, соціальний добробут. А можливість інноваційного розвитку, вдосконалення технологій, технологічний 
прорив є основними цілями для інтересів інвесторів, роботодавців та і держави в цілому. Не менш важливою ціллю розвитку є і 
забезпечення оптимальної зайнятості та соціального благополуччя. 

Наступний рівень в ієрархічній системі складається з переліку можливих сценаріїв розвитку залежно від ступеня реалізації 
відповідної мети конкретним актором. У контексті задекларованого фокуса-цілі ці сценарії можна сформулювати таким чином: збереження 
сформованого попиту та пропозиції, тобто структури і якості робочої сили в загальному вигляді (проекція дійсного в майбутнє); 
формування ринку висококваліфікованих кадрів; формування ринку висококваліфікованих кадрів з достатнім рівнем інноваційних 
компетенцій (стратегічних, концептуальних та операційних); формування ринку висококваліфікованих кадрів з достатнім рівнем соціально-
особистих компетенцій. 

Кожен з чотирьох сценаріїв визначається як можливість, так і необхідність формування компетенцій сучасного працівника. 
Наприклад, якщо реалізація першого сценарію (інерційного) пов'язана, в першу чергу, з збереженням структури як зайнятості, так і 
підготовки кадрів, рівнем і напрямами підготовки, то вже другий сценарій при збереженні структури зайнятості націлено, в першу чергу, на 
підвищення якості підготовки кадрів, рівня їх кваліфікації, що може бути обумовлено вдосконаленням технологічного і технічного рівня 
економіки. В той же час реалізація сценарію номер три передбачає розробку різноманітних стратегій та програм по формуванню 
компетенцій сучасного працівника, починаючи з навчальних закладів, сім'ї, з обов'язковими відповідними програмами на державному рівні. 
Ці програми повинні включати такі напрями, які б забезпечували поєднання як можливостей для формування відповідних, у тому числі і 
інноваційних, компетенцій, так і їх необхідність, які є системою мотивацій (особистих, колективних або суспільних) для формування 
компетенцій. 

Реалізація сценарію «Формування ринку висококваліфікованих кадрів з достатнім рівнем соціально-особистих компетенцій» 
направлена, в першу чергу, на соціальний розвиток, який характеризується посиленням взаємодії соціальних зв'язків та супроводжується 
підвищенням соціального капіталу. Крім того, при реалізації даного сценарію формується вища якість відносин з приводу розподілу 
цінностей, підвищується довіра до соціальних інститутів, розвивається солідарність, участь і, як наслідок, підвищується рівень соціально-
економічної безпеки. Реалізація даного сценарію можлива при формуванні нової парадигми як міжособистих відносин в суспільстві, так і 
системи навчання і підготовки кадрів, коли високий рівень навчання супроводжується формуванням приведених соціальних якостей. 
Останній рівень ієрархії визначається як узагальнений сценарій, який є результатом реалізації сценаріїв на попередньому етапі. 

Фокус на першому рівні ієрархії визначає стратегічну мету – формування компетенції сучасного працівника ( 11Ф ), при цьому 

1і  показує, що йдеться про прямий процес планування. Другий рівень представлен основними зовнішніми силами (або чинниками), що 

впливають на результат. Третій рівень складається з акторів (
ijKА ), а четвертий включає цілі кожного актора. Рівень п'ять визначає 

можливі сценарії або результати, які відповідають кожному актору, тобто це результат реалізації цілей кожного актора, а шостий рівень, 

або узагальнений сценарій –
фОІ , є результатом реалізації всіх сценаріїв. 

Як бачимо з структури схеми, по кожному актору сформовані свої цілі, які можуть співпадати з метою інших акторів. Для того, 
щоб чіткіше представити ієрархічну структуру за цілями акторів, їх можна розподілити (кластеризувати) таким чином: актори з однаковою 
метою; актори з частково співпадаючою метою; актори з цілями, що повністю різняться. Дана кластеризація дещо умовна, проте вона дає 
можливість надалі чіткіше визначити вплив кожного актора на її реалізацію залежно від конкретного сценарію, оскільки ступінь впливу 
актора на результат визначається їх політичним, економічним, правовим і соціальним положенням в суспільстві. Поєднання числа акторів, 
їх цілей, можливостей та вірогідності реалізації цих цілей визначає способи досягнення бажаних сценаріїв. 

Прямий процес планування формування компетенцій сучасного працівника на основі методу аналіз ієрархій включає наступні 
етапи: етап 1 – визначення ступеня впливу чинників (сил) на можливі сценарії (або результати); етап 2 – визначення ступеня впливу акторів 
на чинники; етап 3 – визначення важливості цілей акторів; етап 4 – оцінка ступеня важливості акторів щодо чинників впливу на можливість 
реалізації конкретного сценарію; етап 5 – визначення ступеня впливу сценаріїв на досягнення цілей акторів; етап 6 – визначення наслідків 
від ухвалення найімовірніших сценаріїв і оцінка узагальненого сценарію. 

При реалізації першого етапу методом попарних порівнянь на основі шкали відносин, що диференціюється за кожним сценарієм 
будується матриця оцінок важливості відповідного чинника для реалізації конкретного сценарію, і розробляється власний і нормований 
вектори, елементи яких оцінюють вагу відповідного чинника при реалізації певного сценарію. 

Наприклад, при реалізації сценарію №3 «Формування ринку висококваліфікованих кадрів з достатнім рівнем інноваційних 
компетенцій» матриця і відповідні вектори будуть наступними (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка важливості факторів при реалізації сценарію №3 

Фактори 
Економіч

ні 
Соціальні 

Демограф
ічні 

Технологі
чні 

Політичні 
Інновацій

ні 

Власний 
век-тор 

( j ) 

Нормован
ий вектор 

( jW ) 

Економічні 1 4 2 0,333 2 0,25 1,049 0,146 
Соціальні 0,25 1 3 2 2 0,2 0,92 0,128 
Демографічні 0,5 0,333 1 0,25 4 0,333 0,62 0,0865 
Технологічні 3 0,5 4 1 5 2 1,98 0,276 
Політичні 0,5 0,5 0,25 0,2 1 0,25 0,38 0,053 
Інноваційні 4 5 3 0,5 4 1 2,22 0,315 
Разом       7,169  
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Представлені в табл. 1 розрахунки свідчать, що найбільша вага, тобто найбільше значення для реалізації даного сценарію мають 

інноваційні чинники, - на їх частку доводиться більш 30,0% ( 6W =0,315), на другому за значущістю місці – технологічні чинники з вагою 

0,276, за ними – економічні ( 1W =0,146), соціальні ( 2W =0,128), демографічні ( 3W =0,0865) і політичні ( 5W =0,053). За підсумками 

даного етапу складається зведена таблиця (табл.2) значущості кожного чинника для реалізації конкретного сценарію. Порівняння елементів 
нормованих векторів показує, що, наприклад, на реалізацію сценарію №2 найбільше впливають технологічні чинники, а для сценарію №4 – 
соціальні і політичні. 

Таблиця 2 
 

Оцінка важливості факторів при реалізації сценаріїв 

Нормований вектор або вага фактору по сценаріях ( jW ) 

Фактори сценарій №1 «Проекція 
дійсності в майбутнє» 

(
1j

W ) 

сценарій №2 «Ринок 
висококваліфікованих 

кадрів» (
2j

W ) 

сценарій №3 «Формування 
ринку 

висококваліфікованих 
кадрів з достатнім рівнем 
інноваційних компетенцій» 

(
3j

W ) 

сценарій №4 «Формування 
ринку 

висококваліфікованих 
кадрів з достатнім рівнем 
соціально-особистих 

компетенцій» (
4j

W ) 

Економічні 0,164 0,143 0,146 0,083 
Соціальні 0,0977 0,091 0,128 0,336 
Демографічні 0,115 0,081 0,0865 0,126 
Технологічні 0,243 0,386 0,276 0,059 
Політичні 0,0885 0,057 0,053 0,229 
Інноваційні 0,2918 0,242 0,3105 0,167 

 
Другий етап включає розробку векторів пріоритетів при оцінці впливу конкретних акторів на відповідні чинники, - для цієї мети 

також за методом попарних порівнянь розраховано шість нормованих векторів, тобто кожна пара акторів порівнювалася зі ступенем дії на 
чинники другого рівня в ієрархічній схемі, підсумкові значення яких для кожного актора представлені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Пріоритети впливу акторів на фактори 

Фактори 
Актори 

Умовні 
позначки Економмічні Соціальні Демографічні Технологічні Політичні Інноваційні 

Навчальні 
заклади 1KА

 0,196 0,431 0,243 0,513 0,247 0,294 

Працівники 2KА
 0,2146 0,1892 0,33 0,12 0,39 0,105 

Студенти, учні 3KА
 0,0454 0,2156 0,344 0,053 0,087 0,074 

Роботодавці 4KА
 0,544 0,1642 0,083 0,314 0,276 0,527 

Співвідношення показників (вагових коефіцієнтів або пріоритетів) визначає, якою мірою кожен конкретний актор в прямому або 
опосередкованому вигляді може впливати або впливає на відповідні чинники. Наприклад, на економічні чинники найбільший вплив мають 

роботодавці ( 4W =0,544), а на соціальні – навчальні заклади ( 1W =0,431), на інноваційні чинники  найбільший вплив мають роботодавці, 

причому їх вплив майже в 2 рази сильніший, ніж у навчальних закладів. 
Наступний етап в ієрархічній системі планування полягає у визначенні важливості цілей кожного з чотирьох акторів, при цьому 

цілі кожного з акторів порівнювалися попарно, а за підсумковими нормованими векторами сформовано узагальнену таблицю, в якій 

представлена вага цілей за кожним з акторів. Визначено, що для навчальних закладів (
1KA ) головною метою є конкурентоспроможність 

на ринку освітніх послуг – її вага в структурі всіх цілей даного актора складає 0,502; для роботодавців найпріоритетнішими цілями з 

приблизно рівними вагами виступають: конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг (
5Ц

W =0,266) і інноваційний розвиток 

(
3Ц

W =0,245), а для працівників, а також студентів та учнів найбільше значення має конкурентоспроможність на ринку праці (вага 

відповідно, 0,316 та 0,361).  
При розробці четвертого етапу виділяється конкретний (бажаний) сценарій, яким є «Формування ринку висококваліфікованих 

кадрів з достатнім рівнем інноваційних компетенцій: стратегічних, зокрема концептуальних і операційних». Оцінка ступеня важливості 
конкретного актора відносно чинників впливу на можливість реалізації даного сценарію здійснюється на підставі матриці «Пріоритети 
впливу акторів на чинники» (табл. 3) і нормованого вектора важливості чинників при реалізації даного сценарію, значення яких свідчать, 

що в забезпеченні реалізації даного сценарію найважливішими акторами виступають роботодавці (
4kA ) і навчальні заклади (

1kA ) їх 

сумісний вплив більш ніж на 70,0% (0,3508+0,3725=0,7233 або 72,33%) визначає формування ринку висококваліфікованих кадрів з 
достатнім рівнем інноваційних компетенцій. 

Аналогічно визначено вплив кожного з сценаріїв на досягнення певної мети. При цьому обираються тільки ті цілі, що визначені як 
пріоритетні для двох акторів на попередньому етапі. 

На завершальному етапі планування оцінюються наслідки від ухвалення найвірогідніших сценаріїв і, як результат, проводиться 
оцінка узагальненого сценарію. 

Необхідно відзначити, що при реалізації будь-якого сценарію матиме місце позитивне зрушення по кожному критерію, - в 
сукупності показників, що оцінюють узагальнену вагу по кожному критерію, немає ні негативних, ні нульових значень. При реалізації 
сценарію №3 для актора «Навчальні заклади» можливе істотне поліпшення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг (+3,012), а 
для актора «Роботодавці» можливий такий саме приріст, що й по критерію «Інноваційний розвиток». В той же час, якщо, наприклад, 
реалізується сценарій №1 «Проекція дійсного в майбутнє», то для актора «Навчальні заклади» конкурентоспроможність на ринку освітніх 
послуг може знизитися на –0,208, а інноваційний розвиток – на –0,416. Найбільше зниження при реалізації цього сценарію для актора 
«Роботодавці» очікується по критерію «Конкурентоспроможність» - на –0,52, можливість технологічного прориву – на – 0,312.  

Зворотний процес планування оцінює можливість збіжності вірогідного і бажаного сценаріїв і включає, в основному, 
ідентифікацію управлінських рішень. Як фокус-ціль в зворотному процесі планування вибрана стратегія: «Формування інноваційно 
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зорієнтованих компетенцій працівників», яка відображає бажане майбутнє. У другий рівень ієрархії включені всі бажані результати, які 
хотіли б реалізувати актори.  Третій рівень ієрархічної системи зворотного процесу планування складається з переліку проблем і ситуацій, 
які можуть виникнути при реалізації відповідного сценарію і перешкодити його реалізації. Зокрема, для сценарію №3 в перелік цих 
проблем входять: низький рівень кваліфікації працівників; неефективне стимулювання інноваційної активності; незатребуваність творчої 
ініціативи; відсутність умов для упровадження інновацій; байдужість працівників; низький рівень інформаційного забезпечення; 
нерозвиненість системного інноваційного світогляду; низький рівень інноваційної культури в навчальних закладах; недостатній рівень 
нових інноваційних технологій процесу навчання і підготовки кадрів; недостатній рівень організаційної інфраструктури для формування 
інноваційних компетенцій в навчальних закладах.  

Четвертий рівень ієрархічної структури утворюють актори, які впливають на можливість вирішення проблем. Перелік цих акторів 
може включати тих, що були включені в ієрархічну систему прямого процесу, а може складатися з поєднання абсолютно нових і 
попередніх акторів, зокрема урахування акторів «Керівництво компаній, підприємств та організацій» та «Держава»). На наступному, 
п'ятому, рівні формулюються нові цілі акторів, які не повинні перетинатися з метою прямого процесу. Наприклад, для актора 

1К
А «Навчальні заклади» можуть бути вибрані такі цілі: розвиток системного інноваційного світогляду; забезпечення підвищення якості 

освіти в середній школі; вдосконалення структури і якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах; переорієнтація вузів на 
підготовку кадрів залежно від потреби виробництва; вдосконалення професійних стандартів освіти; забезпечення відповідності одержаної 

кваліфікації розробленим стандартам. Для актора 
4К

А  «Роботодавці» в перелік цілей можуть входити наступні: забезпечення розвитку 

системи професійної освіти на виробництві; упровадження системи безперервного навчання; вдосконалення умов для ефективності 
використання робочої сили з інноваційно зорієнтованими компетенціями; забезпечення ефективності використання професійного 
потенціалу; створення умов для кар'єрного зростання; посилення зацікавленості і усвідомленого включення працівників підприємств в 
процес реалізації моделей інноваційного розвитку; формування мотиваційної компоненти для розвитку інноваційних компетенцій 
працівника. 

На шостому рівні ієрархії формулюються нові управлінські рішення акторів. Для актора «Навчальні заклади» це: розробка стратегії 
підготовки інноваційних компетенцій в навчальних закладах різних рівнів акредитації; забезпечення інноваційного розвитку системи освіти 
в країн; фінансове забезпечення інноваційного розвитку; нормативно-правове забезпечення; інституційно-організаційне забезпечення; 
реалізація концепції безперервної освіти. 

Для актора «Роботодавці» пріоритетні напрями політики мають включати: розробку системи стимулювання, у тому числі і оплати 
праці для реалізації мотивацій працівника в розвитку і вдосконаленні інноваційно зорієнтованих компетенцій; упровадження 
інформаційного забезпечення для стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності; створення сучасних науково-виробничих 
комплексів для формування і оптимального використовування наукового кадрового потенціалу для забезпечення інноваційного розвитку; 
розвиток інноваційної інфраструктури; створення діючої системи безперервної освіти в тісній координації з учбовими закладами. 

Пріоритетним сценарієм для досягнення фокус-цілі в зворотному ієрархічному процесі планування також вибирається сценарій №3 
«Формування ринку висококваліфікованих кадрів з достатнім рівнем інноваційних компетенцій» на основі оцінки пріоритетів. Наступний 
етап зворотного процесу планування полягає у визначенні важливості проблем при реалізації даного сценарію, тобто необхідно визначити, 
яка з проблем найбільш значуща для забезпечення реалізації бажаного сценарію. Розрахунки показали, що низький технічний та 
технологічний рівень виробництва, а також відсутність мотивацій у формуванні компетенцій, незатребуваність творчої ініціативи, 
неефективне стимулювання інноваційної діяльності більш ніж на 50,0% виступають дестимуляторами в забезпеченні реалізації сценарію 
№3. 

Розроблені моделі стратегічного планування формування компетенцій сучасного працівника на основі методу аналізу ієрархій 
дають можливість зробити наступні висновки: 

реалізація фокус-цілі «Формування компетенцій сучасного працівника» призведе до підвищення існуючої конкурентоспроможності 
на ринку праці (для працівників), конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг (для навчальних закладів), можливості самореалізації 
(для студентів та учнів), інноваційного розвитку (для роботодавців); 

реалізація сценарію №3 забезпечує істотне поліпшення для актора «Навчальні заклади» конкурентоспроможності на ринку освітніх 
послуг (+3,012), а для актора «Роботодавці» - покращує на цю ж величину показник за критерієм «Інноваційний розвиток»; 

для забезпечення реалізації бажаного сценарію – «Формування інноваційно зорієнтованих працівників» розроблено і визначено 
пріоритети управлінських стратегій для двох основних акторів з поширенням мети (цільових критеріїв) при реалізації даного сценарію. 

Пріоритетними управлінськими стратегіями щодо реалізації бажаного сценарію є: забезпечення інноваційного розвитку системи 
освіти країни; створення сучасних науково-виробничих комплексів для формування і оптимального використання кадрового потенціалу та 
забезпечення інноваційного розвитку; створення системи безперервної освіти, що має функціонувати в тісній координації з навчальними 
закладами. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті систематизовано соціальні інститути та чинники під впливом яких знаходиться процес формування компетенцій сучасного 
фахівця. Розроблено моделі стратегічного планування цих компетенцій на основі методу аналізу ієрархій. Зроблено висновок, що 
пріоритетними управлінськими стратегіями щодо реалізації бажаного сценарію є забезпечення інноваційного розвитку системи освіти 
країни. 
Ключові слова: формування компетенцій, сучасний фахівець, метод аналізу ієрархій, інноваційний розвиток, система освіти. 
РЕЗЮМЕ 
В статье систематизированы социальные институты и факторы под влиянием которых находится процесс формирования компетенций 
современного специалиста. Разработаны модели стратегического планирования этих компетенций на основе метода анализа иерархий. 
Сделан вывод, что приоритетными управленческими стратегиями для реализации желаемого сценария является обеспечение 
инновационного развития системы образования страны.  
Ключевые слова: формирование компетенций, современный специалист, метод анализа иерархий, инновационное развитие, система 
образования.  
SUMMARY 
The paper systematically social institutions and factors under the influence of which is the formation of modern professional competencies. A 
strategic planning model these competencies based on the analytic hierarchy process. It is concluded that priority management strategies to implement 
the desired scenario is to provide innovative development of the education system of the country. 
Keywords: formation of competencies modern professionals, the method of analysis of hierarchies, innovative development, the education system. 
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ПРОБЛЕМИ  СИСТЕМИ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ В  КОНТЕКСТІ  ЯКОСТІ  РОЗВИТКУ  ЛЮДСЬКОГО  КАПІТАЛУ 

 
Хромов М І., д.е.н. Донецький національний університет   

 
Роль освіти в житті людини не можна переоцінити, з яких би точок зору не розглядалося зазначене поняття. Завдяки освіті 

відбувається розуміння протікання всіх природних, фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів, формується  світогляд. Набуті в 
наслідок освіти знання підштовхують індивідів усвідомити свою особливу призначеність в цьому світі і що умови їх життєтіяльності 
залежать не тільки від об’єктивних, неминучіх обставин, а, перш за все,  від них самих, що людина сама визначає власну долю і є творцем 
свого майбутнього та, що особливо важливо, вплив людини на зазначений процес власного становлення і самовизначення може мати як 
позитивні, так й негативні наслідки. 

Визначення ролі освіти в цілому і професійної освіти зокрема в процесі формування людського капіталу – чи не найактуальніший 
напрям сучасних досліджень в сфері функціонування економічних систем. Цим проблемам присвячені праці багатьох науковців, в тому 
числі таких, як Д. Богиня, В. Геєць, О. Грішнова, Б. Данилишин, Т. Кір’ян, Е. Лібанова, Н. Лук’янченко, В. Петюх, Л. Шаульська та інших.  

В зазначеному секторі досліджень, здебільшого, між науковцями немає принципових розбіжностей у наукових визначеннях, 
методологічних підходах та оцінках (за винятком безпосередньо самої категорії «людський капітал»). Однак, досвід засвідчує, що проблем, 
пов’язаних з механізмами регулювання освітніх процесів, формуванням професійно-кваліфікаційних ознак робочої сили, ліквідацією 
диспропорцій між попитом та пропозиціями на ринку праці, не зменшується. Навпаки, за окремими напрямами вирішення окреслених 
питань, вони навіть загострилися. А на практиці це призводить до того, що функціонування ринку освітніх послуг не призводить до 
досягнення бажаного результату – формування відповідних ознак якості людського капіталу, забезпечення суб’єктів економічної діяльності 
високопрофесійними кадрами і продуктивної зайнятості населення. 

З цього приводу, в умовах постійного підвищення вимог до інтелектуальних здібностей, коли знання та кваліфікація набувають 
дедалі більшої цінності і від якості вирішення цих проблем безпосередньо залежать економічна та соціальна стабільність країни, 
перспективи її сталого економічного розвитку, а за кінцевим рахунком, і власно добробут кожної людини, питання дослідження факторів 
впливу ефективності функціонування ринку освітніх послуг на якість людського капіталу є вельми актуальними. 

Метою статті є дослідження проблем системи професійної освіти в контексті якості розвитку людського капіталу, комплексний, 
системний аналіз організації освітньої діяльності в Україні та визначення шляхів його вдосконалення.  

Дослідження системи професійної освіти в контексті концепції людського капіталу слід здійснювати за двома основними 
напрямами: професійна спрямованість освіти і освітній рівень. В українському законодавстві не передбачено поняття «професійна освіта», 
існують окремо: професійно-технічна освіта (на базі рівня середньої освіти) і вища освіта. Хоча вища освіта не існує без ознак професійної 
приналежності. 

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та 
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній 
ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури [1, с. 37]. 

Зміст вищої освіти, згідно Закону «Про вищу освіту», - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і 
навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив 
розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва [2, с. 141]. 

Не вдаючись до ретельного дослідження термінології, за змістом наведені визначення з обох законів є майже ідентичними з точки 
зору формулювання цілей здобуття професійної освіти. До того ж, сучасний рівень науково-технічного прогресу і технологічного розвитку 
виробничих процесів поступово стирає грань між робітничою (рівень профтехосвіти) та інженерною (рівень вищої освіти) працею. На 
провідних виробництвах високотехнологічних підприємств майже всі посади потребують рівня інженерної (вищої) освіти. 

Тому, на наш погляд, сучасні умови розвитку економіки потребують розробки єдиних стандартів формування професійно-
кваліфікаційних ознак якості людського капіталу і відповідного законодавчого забезпечення освітнього процесу набуття необхідних для 
цього знань, вмінь, навичок, спроможностей і властивостей. 

Зазначений захід, сприятиме, по-перше, підвищенню рівня та налагодженню кваліфікаційної послідовності професійної підготовки 
фахівців і, по-друге, підвищенню престижу робітничих професій високого рівня кваліфікації. До того ж, таке реформування стане першим 
кроком до поступового переходу високотехнологічних галузей на умови загальної вищої освіти, що в свою чергу створюватиме додаткові 
чинники їх подальшої модернізації і загального розвитку економіки в цілому. 

На необхідність комплексного реформування процесу управління системою професійної підготовки звертає увагу О. Грішнова, 
виокремлюючи спеціальну підготовку в окремий цілісний сегмент системи освіти [3, с. 102-105]. Професійна підготовка, за її визначенням, 
це цілеспрямований процес навчання реальних та потенційних працівників професійним знанням та вмінням з мутою набуття навичок, 
необхідних для виконання певних видів робіт, за допомогою різних форм здобуття професійної освіти, включаючи заклади професійної 
освіти різних рівнів. 

Вирішення проблем системи професійної освіти залежить від багатьох факторів, в тому числі: реальної оцінки її сучасного стану, 
причинно-наслідкових зв’язків в процесах її функціонування, чинників ефективності розвитку і сфер впливу, обрання оптимальних засобів, 
напрямів і пріоритетів реформування. 

Теорія люського капіталу визначає, що освіта, як джерело знань, формує робочу силу, яка стає більш кваліфікованою і більш 
продуктивною [4, с. 43]. Але вдосконалення людських здібностей і  техніко-технологічний, інноваційний, інформаційний розвиток є 
взаємообумовленими процесами зі звидкою динамікою. 

Під впливом науково-технічного прогресу темпи зміни нових поколінь техніки почали набагато перевищувати темпи зміни 
поколінь працівників. Протягом активної трудової діяльності (30-40 років) відбувається 5-7 змін поколінь техніки. В цьому процесі, знову 
ж таки, вирішальна роль належить людині, адже в новій техніці і технологіях матеріалізуються людські знання. Ще К. Маркс підкреслював, 
що природа не будує ні машин, ні локомотивів, ні залізниць, ні електричного телеграфу тощо, що все це – продукти людської праці, 
природний матеріал, перетворений в інструменти людської волі, яка має владу над природою. Все це - уречевлена сила знання [5, с. 21]. 
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При цьому, як зазначає О.А. Кратт, на кожному етапі еволюції виробництва зростає потреба у висококваліфікованій робочій силі, 
що переважно і визначає масштаби і рівень виробництва [6, с. 22]. 

Важливим чинником формування і критерієм якості людського капіталу є стан ринку праці, який, за визначенням В.Д. Базилевич, 
представляє собою сукупність економічних відносин з приводу купівлі – продажу товару «робоча сила»; систему економічних механізмів, 
суспільних норм та інститутів, які регулюють рух робочої сили та її використання [7, с. 139]. 

Освіта ж, в свою чергу, це галузь, яка покликана задовольнити потреби суспільства у фахівцях, а споживачів своїх послуг в 
отриманні певної кваліфікації за відповідною професіїю. Тому освіта повинна вирішувати завдання відтворення пропозиції на ринку праці, 
формуючи освітній та професійно-кваліфікаційний рівень населення, що відповідає потребам суспільно-економічного розвитку. 

Освітній та професійний потенціал робочої сили формують основу її компетентності і конкурентоспроможності, результатом чого є 
готовність робітників до нових видів діяльності, адекватне реагування на зміни в навколишньому середовищі, розвинену спроможність до 
особистого стилю, в тому числі й в економічній діяльності та більш високий, досконалий рівень виробничої культури [8, с. 26].  

Важливість освітньго компоненту у забезпеченні конкурентоспроможності робочої сили виражається у наступному: 
1. Використання висококваліфікованої робочої сили є на сьогоднішній день важливим фактором не тільки економічного зростання , 

а й соціальго розвитку. Це, звісно, стає можливим, коли людина досягає відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, який 
характеризується ступенем сформованості знань, умінь, навичок та інших ознак якості людського капіталу. Це забезпечує здатність 
персоналу до виконання завдань та обов’язків певного рівння професійної діяльності.  

2. В сучасних економічних умовах виникає потреба в працівниках нового типу, які володіють новітніми знаннями і технологіями. 
Даний тип працівників повинен бути здатним до продукування своїх ідей та втілення їх у економічній діяльності. Окрім цього він має 
своєчасно реагувати на зміни обставин та приймати самостійні професійні рішення. Освоєння сучасних знань та здатність їх застосовувати 
визначає професійну компетентність робітників та впливає на рівень їх конкурентоспроможності.  

3. Навчання є фактором соціалізації особистості, її творчої самореалізації в процесі трудової діяльності та впливає на рівень 
розвитку загальної культури та комунікативності, що також є важливим елементом конкурентоспроможності людини на ринку праці [9, с. 
641]. 

Загальновідомим є той факт, що освіта впливає на ринок праці, адже вона сприяє підвищенню її продуктивності і дозволяє 
виконувати роботу, яку було б неможливо виконати, не маючи певних знань та навичок. Але, не менш важливим є також її позитивний 
вплив на ринок праці ще й тому, що вона акумулює потенційно незайняту молодь і відіграє тим самим свої соціальні наслідки [10, с. 91]. 

В свою чергу, ринок праці повинен впливати на освітню галузь, тому що він має виступати інструментом регулювання процесу 
освітньої діяльності, адже саме там генерується інформація, необхідна для прийняття рішень щодо спрямованості її розвитку [11, с. 21]. 

В Україні методика визначення професійно-кваліфікаційної потреби в фахівцях є недосконалою, а якщо висловлюватися більш 
конкретно, то – методик багато і серед них є непогані, але у практичному використанні немає жодної, тобто підготовка спеціалістів 
здійснюється поза впливом держави на зазначений процес. З цього приводу, склад та рівень підготовки персоналу, а відповідно і якость 
людського капіталу, не відповідає вимогам навіть існуючої сфери економічної діяльності, не кажучи вже про потенційний ефективний 
розвиток держави і критерії конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

Абсолютна більшість дослідників з питань розвитку трудового потенціалу, ринку праці, ефективновності функціонування освітньої 
галузі, акцентують увагу на невідповідністі як професійно-кваліфікаційної структури, так і рівня фаховості трудового потенціалу країни 
зростаючим потребам економіки у висококваліфікованих кадрах. 

Л.В. Шаульська підкреслює, що світові тенденції глобалізації економіки, прогресуючі технологічні зміни, революція в 
інформаційних технологіях і викликаний ними швидкий темп соціальних змін зумовлюють необхідність формування чіткої парадигми 
розвитку системи освіти, її модернізації. Особливої уваги потребує реалізація економічної та продуктивної функції системи освіти, що 
полягає в забезпеченні національної економіки відповідною чисельністю і професійно-кваліфікаційною структурою кадрів [12, с. 1122]. 

При цьому, за ствердженням В.Г. Федоренко, упродовж останніх десятиліть ринок праці країни характеризується 
незбалансованістю попиту і пропозиції робочої сили за обсягами і напрямами підготовки. Утворилася надзвичайно складна трудоресурсна 
ситуація щодо забезпечення економіки висококваліфікованими робітничими кадрами. Якість підготовки випускників не відповідає зрослим 
сучасним вимогам. Питома вага робітників високої кваліфікації в Україні складає лише 10% (у США – 46%, ФРН – 52%). Як наслідок, 
провідні галузі промисловості, особливо наукоємні, зазнають значних втрат [13, с. 4]. 

Такому становищу сприяли, перш за все: руйнація промислового комплексу країни пострадянського періоду в наслідок 
економічної кризи з наступним скороченням попиту на робітничі кадри; припинення фінансування закладів професійно-технічної освіти; 
безконтрольність держави в питаннях ліцензування освітньої діяльності, що привело до значних диспропорцій в системі підготовки кадрів 
за рахунок неефективного впровадження платної освіти. 

На протязі 1990-2000 рр. попит на робочу силу різко зменшився, а на робітничі кадри - майже вдвічі. Крім того, абсолютна 
більшість закладів профтехосвіти (ПТНЗ) у докризовий період фінансувалися здебільшого за кошти підприємств, для яких вони  готували 
робочі кадри. За даних обставин, кількість ПТНЗ було скорочено шляхом їх закриття чи перепрофілювання з відповідним зменшенням 
чисельності випускників [14, с. 9]. Характерним є також те, що настання періоду економічної стабілізації і зростання попиту на випускників 
ПТНЗ не вплинули на збільшення обсягів підготовки робітничих кадрів, які продовжили динаміку скорочення. Це обумовлено нестачею 
державного фінансування для поновлення навчальної бази, а крім того, - падінням престижності робітничих спеціальностей і 
непрофесійною позицією роботодавців з розуміння їх ролі в питаннях власного кадрового забезпечення. Щодо скорочення всіх показників 
на протязі 2007-2009 років й, перш за все, попиту на робочу силу,  то це вже обумовлено кризовими явищами в економіці зазначеного 
періоду і не є характерною ознакою змін відносно предмету дослідження. 

В цілому по Україні кількість професійно-технічних освітніх закладів за 1990-2009 рр. зменшилася на 22%, а чисельність їх 
випускників – більше, ніж на треть. Щодо вищої освіти, то динаміка змін мала зворотній характер. Протягом даного етапу відбулося 
зростання кількості вищих навчальних загладів III-IV рівнів акредитації в 2,4 раза при зростанні чисельності у них студентів майже у 4 
рази. На ринку робочої сили спостерігається дисбаланс між чисельністю молодих дипломованих фахівців із вищою освітою та 
кваліфікованих працівників. У професійних навчально-технічних навчальних закладах нині готують у 5 разів менше кадрів, ніж у вищих 
навчальних закладах  [15, с. 40]. Так, у перерахунку на 100 тис. чол. населення України у середньому 100 учнів навчаються у професійно-
технічних навчальних закладах, 121 – у технікумах і коледжах, 350 – у вищих начальних закладах III-IV рівнів акредитації [16, с. 5].   

Звісно, це ненайкращій рівень співвідношення для забезпечення динамічного іноваційного розвитку держави, світовий досвід 
демонструє більш високу питому вагу вищої освіти. Але, необхідну освітню і професійну структуру підготовки кадрів формує стан та 
темпи техніко-технологічного розвитку економіки.  

 На кожного підготовленого кваліфікованого робітника в Україні в середньому було випущено два фахівця з вищою освітою, 
водночас 80% виявленої на ринку праці потреби припадає на робітничі професії й менше як 20% - на фахівців з вищою освітою [17, с. 27], в 
тому числі – більше половини з них (10-12%) – становить потреба у фахівцях середньої ланки. 

Крім того, сучасний вітчизняний освітній ринок складають переважно спеціальності економічного профілю, загального 
менеджменту, сфери послуг. Натомість ринок праці за інженерними спеціальностями  та високотехнологічні робочі місця практично не 
заповнені і тому потреба у грамотних технічних фахівцях залишається незадоволеною. В таблиці 1 представлено показники співвідношення 
попиту і пропозиції на ринку праці Донецької області робітників за професійними групами та окремими професіями і спеціальностями (за 
даними обласної служби зайнятості) [18]. 
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Таблиця 1 
Співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці Донецької області робітників за професійними групами та окремими 

професіями і спеціальностями 
Професійна група,професія,  спеціальність 

 
Кількість 
вакансій 

Чисельність 
безробітних 

Навантаження 

Технічні службовці: 
 оператор комп’ютерного набору 
 секретар 
 адміністратор 
 
Працівники сфериторгівлі і послуг: 
 перукар 
 продавець продовольчих товарів 
 
Кваліфіковані працівники 
з інструментом:  
 прохідник 
 забійник 
 муляр 
 електрогазозварник 
 
Робітники з обслуговування 
технологічного устаткування: 
 машиніст екскаватору 
 горновий доменної печі 
 вальцувальник прокатного стану 

 
60 
29 
28 

 
 

55 
668 

 
 
 

975 
563 
472 
553 

 
 
 

170 
27 
25 

      
297 
294 
159 

 
 

370 
2174 

 
 
 

70 
9 

114 
144 

 
 
 

47 
3 
2 

      
4,95 
10,1 
5,67 

 
 

6,72 
3,25 

 
 
 

0,07 
0,01 
0,24 
0,26 

 
 
 

0,27 
0,11 
0,08    

 
Наведені висновки та показники черговий раз демонструють наявність професійно-кваліфікаційного дисбалансу між потребами 

ринку праці і структурою підготовки кадрів навчальними закладами. Але, крім того, це зумовлює значні непродуктивні витрати державних 
і особистих коштів громадян в умовах їх нестачі та відповідні моральні втрати [19, с. 17]. 

Наслідком неефективності існуючої системи професійної освіти в Україні є також  створення умов до підготовки ними спеціалістів 
з низькими характеристиками отриманих знань, навичок, вмінь та іншими ознаками якості людського капіталу. 

Як свідчать матеріали опитування (проанкетовано більше 31,5 тис. роботодавців та 183,7 тис. випускників ПТНЗ з 2738 професій), 
кожен другий респондент зазначив необхідність покращення практичної підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах. 
Майже кожен третій роботодавець визначив рівень підготовки випускників як такий, що частково або повністю не відповідає потребам 
виробництва [13, с. 4]. 

Викликає стурбованість, що діюча система професійно-технічної освіти, яка є базовою у поповненні робітничих ресурсів, 
функціонує як замкнута система, що сама визначає параметри професійної підготовки і сама оцінює результати своєї діяльності, працює на 
основі застарілих підходів і методик навчання при відсутності належного матеріально-технічного забезпечення і бази практики. 

Якість вищої освіти також залишається здебільшого низькою, що не завжди відповідає вимогам сьогодення. Сучасному 
роботодавцю вкрай важко знайти справжнього фахівця, незважаючи на значну пропозицію, адже більшість випускників – спеціалістів 
українських ВНЗ мають лише стислі теоретичні знання і в них відсутні професійні навички, придатні для  продуктивного практичного 
використання [20, с. 23].  

До того ж, недосконалість запровадженого механізму платної освіти звужує конкурсний відбір найздібніших і найталановитіших 
абітурієнтів. За таких умов значною мірою вступ до ВНЗ вирішують фінансові можливості батьків. Як відомо, купівля права на знання ще 
не є самими знаннями. Як зазначив академік І. Лукінов, це спричинює падіння якості знань молодого покоління, а отже і загального рівня 
інтелекту української нації, з усіма негативними наслідками для сучасного і майбутнього розвитку держави [21, с. 300]. 

Проведений аналіз демонструє неспроможність сучасної вітчизняної системи професійної освіти повноцінно виконувати покладену 
на неї функцію формування високої якості фахової складової внутрішньої структури людського капіталу для забезпечення ефективного 
розвитку і конкурентоспроможності національної економіки. Звісно, єдиним дієвим заходом підвищення ефективності функціонування 
зазначеного механізму є вдосконалення системи професійного навчання. 

 Одним з найважливіших факторів ефективного, інноваційного розвитку людського капіталу є науковий потенціал країни. Як 
засвідчує світова практика, якщо на фінансування науки припадає менше 1% ВВП, вона виконує лише освітню і пізнавальну функцію; якщо 
ж більше 1% - економічну функцію. У країнах ЄС видатки на розвиток науки в середньому складають 2% (в Україні видатки на наукові 
дослідження та розробки на протязі останніх років складають в середньому за рік 0,3 - 0,5% ВВП) [22, с. 37]. 

За останні 15 років чисельність працівників наукових організацій в Україні скоротилася у 2,6 рази. Сьогодні українські вчені 
(враховуючи професорсько-викладацький склад університетів), більшість науково-дослідних працівників опинилися у скрутному 
економічному становищі. Вони значною мірою втратили фінансові й матеріальні можливості для здійснення наукових досліджень на 
сучасному світовому рівні [23, с. 41]. 

З метою зростання ролі науки як важливої складової механізму професійного розвитку людських ресурсів, для забезпечення потреб 
та інноваційної спрямованості національної економіки необхідно підвищити соціальний статус наукової діяльності через систему правових, 
організаційних і економічних заходів; розробити стратегію відтворення науково-кадрового потенціалу країни; удосконалити політику 
фінансування наукової діяльності тощо [15, с. 41].  

Таким чином, управління системою професійного навчання і підготовки кадрів, в цілому розвитком освіти і науки, потребує 
щонайскорішого реформування, основними напрямами якого мають бути: 

- розробка нової концепції розвитку системи професійної підготовки населення; 
- перевірка обгрунтованості видачи існуючих ліцензій на здійснення освітньої діяльності професійними навчальними закладами;  
- вдосконалення системи прийому до навчальних закладів; 
- заходи підвищення престижності робітничих професій; 
- повноцінне науково-методичне та фінансове, в тому числі матеріально  технічне забезпечення  закладів освіти; 
- забезпечення навчальних закладів висококваліфікованими кадрами, в тому числі за рахунок підвищення рівня матеріального 

стимулювання праці викладачів, виробничих майстрів тощо; 
- врегулювання питання проходження учнями (студентами) повноцінної виробничої практики і стажування на підприємствах (в 

організаціях, установах) майбутньої сфери професійної діяльності; 
- заходи розвитку наукової діяльності і відтворення науково-кадрового потенціалу країни. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено існуючу систему професійної освіти в контексті визначення її ролі в процесі формування і розвитку людського 
капіталу. Виконано комплексний, системний аналіз ефективності змін, що відбулися в організації професійного навчання, в тому числі за 
рахунок впровадження платної освіти і розширення самостійності навчальних закладів. Визначені головні напрями реформування системи 
професійного навчання і управління процесами взаємодії ринків праці і освітньої діяльності  для забезпечення ефективного розвитку і 
конкурентоспроможності національної економіки.  
Ключові слова: професійна освіта, трудовий потенціал, ринок праці, критерії оцінки, людський капітал. 
РЕЗЮМЕ 
В работе исследована существующая система профессионального образования в контексте определения ее роли в процессе формирования и 
развития человеческого капитала. Выполнен комплексный, системный анализ эффективности изменений, которые произошли в 
организации профессионального обучения, в том числе за счет внедрения платного образования и расширения самостоятельности учебных 
заведений. Определены главные направления реформирования системы профессионального обучения и управления процессами 
взаимодействия ринков труда и образовательной деятельности для обеспечения эффективного развития и конкурентоспособности 
национальной экономики.  
Ключевые слова: профессиональное образование, трудовой потенциал, рынок труда, критерии оценки, человеческий капитал. 
SUMMARY 
In this article it is examined the real system of professional education in the context of determining its role in the process for forming and developing 
the human capital. It is done the complex and systematic analysis of effective changes that they had happened in the orgenization the professional 
education including the introduction of the paid education and the widen educational independence. It is determined the main directions of reforming 
the system of professional education and managing the processes of interaction between the labour markets and educational activity for guaranteeing 
the effective development and competitive ability of national economy.  
Keywords: professional education, labour potential, labour market, criterions of estimation, human capital. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах поряд з безумовними успіхами щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні, 

необхідно визнати, що таки ще не досягнутий практично прийнятний рівень державного управління економічною безпекою підприємств 
регіонів і кадрової політики [1]. Проблема, насамперед, пов'язана з так званою «оптимізацією» діяльності великих підприємств, внаслідок 
чого, без роботи залишаються кваліфіковані співробітники з достатньою здатністю до новаторства. Інноваційне підприємництво означає 
право і спроможність реальних і потенційних суб'єктів регіонального ринку праці реалізувати свій підприємницький талант, втілити ідеї в 
готовий продукт або послугу, організувати бізнес. Однак без відповідної підтримки, як з боку державних установ, так і науково-освітніх 
організацій така можливість саморозвитку та продовження ділової кар'єри є малоймовірною. 

Досвід розвинених країн показує, що прискорення соціально-економічного розвитку найефективніше відбувається в результаті 
реалізації інноваційної моделі. Тому створення національної інноваційної системи розглядається як стратегічне завдання держави у 
контексті забезпечення економічної безпеки. Вивчення практики функціонування національних інноваційних систем розвинених країн 
дозволяє виокремити такі закономірності: по-перше, під час становлення інноваційної економіки держави відбувається перехід від прямого 
до індикативного управління інноваційним розвитком регіонів, галузей та окремих підприємств; по-друге, збільшення обсягу нових знань, 
розвиток технологій, оптимізація виробництва сприяють створенню виробничих та інноваційних мереж, в основу управління якими 
покладено принципи підприємництва; по-третє, підвищується роль регіонів у розвитку інноваційних процесів; по-четверте, розвиток 
національних інноваційних систем відбувається у напрямі інтеграції до наднаціональних інноваційних систем; по-п’яте, реалізація 
інноваційної моделі розвитку можлива за умов ефективного управління кадрами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  В Україні є передумови для створення ефективної національної інноваційної системи 
НІС: існує значний інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку; започатковано законодавче підґрунтя інноваційної діяльності 
підприємств; створені окремі елементи інноваційної інфраструктури; реалізується низка інноваційних та інвестиційних проектів [2]. 
Актуальною у науково-практичному плані залишається проблема економічної безпеки ефективно працюючого національного 
товаровиробника як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. На сучасному етапі відбувається апробація механізмів функціонування 
дворівневої системи державних органів влади і визначення місця регіону в системі традиційних відносин «держава – регіон». З іншого 
боку, у зв'язку з тим, що регіональний рівень державної кадрової політики перебуває ще на початковій стадії формування, важливо 
дослідити можливості регіонів в активізації інноваційної діяльності і становленні систем міжрегіональної взаємодії на засобах 
інноваційного розвитку щодо забезпечення економічної безпеки промислових підприємств регіону [3]. Це знайшло відображення у 
науковому доробку українських вчених: В. Геєця, О. Амоші, Ю. Лисенко, М. Мокія, О. Мних, Т. Васильціва, Т. Бдулової, О. Гузенко, Н. 
Барсюкіної Т. Васильціва й інших. Проте потребує висвітлення процес модернізації механізмів нарощування інноваційної активності 
підприємств регіонів за рахунок об’єднання інтересів крупного середнього та малого бізнесу у формі виробничих мереж. 

Мета наукової статті. Інституціональна недосконалість інноваційної інфраструктури та демотивація до промислового і 
комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності у секторі малого та середнього підприємництва, недооцінка підприємствами 
інтелектуального капіталу призводить до зниження рівня їх економічної безпеки й спрямування ресурсів фінансової сфери на інвестування 
об’єктів «старопромислових галузей», а не до інноваційної активізації підприємств чи науково-дослідних розробок. Тому потрібне 
створення елементів цілісної інфраструктури, зорієнтованої на підтримку малих інноваційних підприємств, що створюються з метою 
комерціалізації інноваційних розробок на основі залучення інтелектуальної праці наукових кадрів. Такими елементами можуть стати 
інноваційні бізнес-інкубатори. Мета статті полягає в узагальненні теоретичного досвіду розвитку систем відтворення кадрового потенціалу 
регіону на рівні функціонування інноваційних систем та розробці механізму підвищення інноваційної активності регіональних підприємств 
малого та середнього бізнесу у сфері технологічного бізнес-інкубатору. 

Результати дослідження. Теоретичне узагальнення доводить, що інноваційна система формується під впливом об'єктивних 
чинників, зокрема її території, наявних і набутих природних, трудових ресурсів, особливостей розвитку  форм підприємницької діяльності. 
Ці чинники вважаються стратегічними детермінантами вектору й швидкості структурної еволюції інноваційної активності. Крім того, НІС 
характеризується певною структурною впорядкованістю, що забезпечує достатню стабільність інституційної взаємодії (при цьому в країні 
складається цілісна національна конфігурація інституцій). Інноваційний розвиток регіонів і, отже, регіональна інноваційна політика 
набувають вирішального значення для модернізації держави. Враховуючи специфіку просторової структури інноваційного, виробничого та 
інвестиційного потенціалу регіону, одним з важливих заходів створення сприятливих передумов інноваційної модернізації економіки 
регіону та відтворення кадрового потенціалу є розвиток міжрегіональної інтеграції [3]. Залежно від раціональності державної інноваційної 
політики, стану інноваційної сфери, дій органів державного управління сфера пріоритетних напрямів управління інноваційною діяльністю і 
заходи розвитку змінюються. Динамічне економічне зростання на основі інноваційної інфраструктури повинно здійснюватися з допомогою 
вдосконалення державного менеджменту в науково-дослідницькій та інноваційній сферах. Саме інновації в системі управління розвитком 
регіонів є пріоритетом підвищення ефективності регіональної політики та економічної безпеки.  

Враховуючи важливу роль, яка відводиться науково-виробничому комплексу у вирішенні проблем технологічного розвитку 
України і забезпеченні національної безпеки, розробка стратегії управління інноваційним розвитком особливо актуальна. 

Стимулювання процесів інфраструктурного оновлення і комплексного соціально-економічного розвитку регіонів як головне 
завдання задач інноваційної стратегії передбачає: 1) поглиблення інтеграції регіональних освітніх і наукових інфраструктур через 
посилення зв'язків між регіональними відділеннями НАНУ, НДІ, академічними установами, підприємствами; 2) стимулювання створення 
«академічного інноваційного поясу» навколо регіональних центрів НАНУ та вищих навчальних закладів (ВНЗ) та підприємств, що 
впроваджують наукові розробки; 3) збільшення інноваційно-активних підприємств надання «місцевих преференцій», посилення 
інноваційно-модернізаційної компоненти приватизаційних процесів, застосування системи інноваційних пріоритетів; 4) запровадження 
«інноваційності» як одного з основних статистичних критеріїв рейтингування регіонального розвитку, а також статистичних звітів за 
показниками інноваційного розвитку; 5) сприяння розробці та впровадженню регіональних та міжрегіональних цільових програм 
інноваційної політики в Україні на основі досвіду регіонів-лідерів; 6) впровадження єдиних стандартів і методології інтегральної оцінки 
показників інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду ЄС.  

Промислове виробництво як сфера прояву закономірностей і суперечностей системних ринкових трансформацій стала об'єктом 
досліджень в напрямах: стабілізація виробничої динаміки та фінансово-економічної ситуації; промислова політика і механізми її реалізації; 
структурні реформи; активізація інноваційних та інвестиційних процесів; державне регулювання промислового розвитку в перехідній 
економіці; соціально-трудові відносини та соціальні наслідки ринкових перетворень; екологічні проблеми; інформатизація виробництва як 
передумова зростання ефективності і конкурентоспроможності; вплив нових глобалізаційних викликів на промисловий розвиток. Динаміка 
провадження інновацій на промислових підприємствах Запорізької області у 2007-2011 рр. представлена на рис. 1. За даними Головного 
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управління статистики в Запорізькій області питома вага підприємств, що впроваджували інновації розподілилась таким чином: у 2007 р. – 
10,8% до загальної кількості промислових підприємств; у 2008 р. – 8,6%; у 2009 р. – 6,3%; у 2010 р. – 4,6%; у 2011 р. - 18,3%. З 2007 р. по 
2010 р. спостерігалося скорочення питомої ваги інноваційно-активних підприємств за винятком 2011 р. Динаміці частки реалізованої 
інноваційної продукції промислових підприємств області також властива нестабільність змін: 2007 р. – 6,6%; 2008 р. – 8,3%; 2009 р. – 4,2%; 
2010 р. – 3,1%; 2011 р. – 3,2%. Загалом з 2007 р. по 2010 р. відбулося скорочення реалізованої інноваційної продукції з 6,6 до 3,2%, що 
підтверджує тенденцію зниження інноваційної активності бізнес-структур. 
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Рис. 1 – Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах та кількість науковців в Запорізькій області, 2007-2011 рр. 
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Рис. 2 – Динаміка змін чисельності науковців в Запорізькій області, 2007-2011 рр. 

Складено за: [5] 
Як свідчать дані рис. 2, чисельність науковців у Запорізькій області з 2007 р. по 2011 р. скоротилася на 1943 особи (з 6474 ос. у 

2007 р. до 4531 ос. у 2011 р.). Подібна негативна тенденція динаміки зміни структури наукових кадрів відбувалася на тлі зростання 
чисельності докторів наук в економіці регіону з 287 ос. у 2007 р. до 357 ос. у 2011 р. (+24, 4%) та зростання чисельності кандидатів 
економічних наук з 2165 ос. у 2007 р. до 2495 ос. у 2011 р. (+15,2%). Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки 
скоротилась з 35 одиниць у 2007 р. до 30 од. у 2011 р. Результати спостереження свідчать про неістотну прикладну цінність наукових 
розробок, недостатню вмотивованість науковців до інноваційної діяльності та скорочення замовлень на виконання досліджень та розробок 
у наукових організацій Запорізької області з боку бізнесу. Відсутність зв’язку між  динамікою впровадження інновацій на промислових 
підприємствах та чисельністю наукових кадрів свідчить про недостатній розвиток інноваційної інфраструктури Запорізької області. 

Запорізька область посідає 9-е місце в Україні за кількістю населення і 8-е за внеском до ВВП країни. В області проживає близько 
3,9% населення України і виробляється 4,1% ВВП. В розрахунку на особу валовий регіональний продукт області становить 104% 2009 
року); посіла 6-е місце за конкурентоспроможністю серед регіонів України . Її сукупний індекс (3,98) на 0,11 бала перевищив середній 
показник по країні (3,87) та область-аутсайдера на 0,4 бали (Херсонська – 3,58), але поступається лідеру рейтингу за індексом 
конкурентоспроможності 0,28 бали (м. Київ – 4,26). Порівняно з 2010 р. область покращила загальний показник конкурентоспроможності 
на 0,03 бала, а положення у рейтингу – на 5 позицій. За трьома субіндексами отримані рівномірні оцінки: за базовими вимогами регіон 
вийшов на 6-е місце в рейтингу, за двома іншими – підсилювачами ефективності і фактори розвитку та інноваційного потенціалу – на 7-і. 
Запорізька область продемонструвала найкращі результати за показниками «рівень розвитку бізнесу», «вища освіта і професійна 
підготовка» і «макроекономічне середовище». За першим область потрапила до трійки лідерів серед регіонів (3-є місце). За двома іншими 
показниками - посіла 4-і місця в рейтингу. Запорізька область посіла лідерські позиції за рівнем розвитку бізнесу завдяки її високим 
оцінкам за шириною ланцюжка доданої вартості (2-е місце в країні) та рівнем розвитку бізнес-кластерів (3-є місце). За цими чинниками 
область достатньо конкурентоспроможна також у світі; їх оцінки відповідають 22-у и 33-у місцям у глобальному рейтингу відповідно. 
Також область посіла високу 4-у позицію серед регіонів за показником «ставка на професійне управління», що означає: провідні позиції у 
фірмах посідають професійні менеджери.  

Висока позиція області за складовою «вища освіта і професійна підготовка» пояснюється її високими кількісними показниками. За 
охопленням вищою освітою область посідає 3-є місце в регіональному рейтингу, середньою – 7-е. Область також увійшла до десятки 
лідерів за доступом до Інтернет у школах (9-е місце). Непогані позиції за складовою «макроекономічне середовище» Запорізька область 
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посіла завдяки низькій різниці між депозитними і кредитними ставками в регіоні (7,2% і 4-е місце в національному рейтингу). І навіть 
достатньо висока інфляція в області (19-е місце) не змогла понизити позицію облас-ті за цією складовою. Оцінки приватних інституцій в 
області достатньо високі. Ефективність корпоративного керівництва найкраща в країні, а захист прав міноритарних акціонерів на 4-му 
місці. Ставка на професійне управління і співпрацю у відносинах працівник-працедавець – відносно потужні чинники складової. За їх 
оцінками область посіла 4-е і 7-е місця відповідно. Керівники підприємств також відзначають високу якість початкової освіти в області. 
Область посіла 3-є місце серед регіонів країни за оцінкою цього показника. Порівняльна характеристика складових індексу 
конкурентоспроможності Запорізької області із середнім значенням по Україні надана на рис. 3. 

 
Рис 3. Порівняльна характеристика складових індексу конкурентоспроможності Запорізької області із середнім значенням по Україні 

 
В економіці Запорізької області найбільший потенціал, з одного боку, становлять орієнтовані на експорт виробництва і комплекси 

(металургійний комплекс), а з іншого - значний науково-технічний і технологічний потенціал. Але ці найважливіші галузі і сектори 
економіки погано структурно пов’язані і розвиваються паралельно, оскільки інноваційний сектор, який міг би стати головною сполучною 
ланкою між ними, перебуває ще в стадії становлення, розвивається повільними темпами і поки не впливає на безпеку економікі. У регіоні 
доцільно виділити господарські комплекси, пріоритетні для проведення інноваційних структурних перетворень: чорна і кольорова 
металургія, машинобудування, агропромисловий комплекс, харчова промисловість, охорона здоров'я та екологія, утилізація споживчих 
товарів. Першочергову організаційно-технічну й фінансову підтримку органів державної влади в зазначених галузях доцільно надавати в 
розрізі чітко окреслених напрямів і завдань інноваційній діяльності. 

Беззаперечно, розробляючи стратегію економічних перетворень, необхідно враховувати, що основу національної економіки 
повинні становити великі підприємства, об'єднання, фірми, здатні розв'язувати сучасні проблеми науково-технічного забезпечення та 
розвитку, працювати у вітчизняному середовищі, виходити на міжнародні ринки і конкурувати з великими зарубіжними ТНК. Ніші 
вітчизняного і зарубіжного ринків, вільні від інтересів великих підприємств, повинні бути зайняті малими та середніми підприємствами. 
Наголосимо на визначальній ролі саме малих і середніх підприємств в реалізації кадрового потенціалу регіону, тому що саме малі форми 
підприємництва є ефективним напрямом активізації інноваційної діяльності і створюють у 2,5 р. більше винаходів на одиницю витрат 
порівняно з великими підприємствами та охоче приймають на роботу звільнених робітників-новаторів.  

У структурі господарського комплексу Запорізької області за розмірами представлені  великі (0,4%), середні (5,3%), малі (94,3%). 
При цьому в певних видах економічної діяльності активність у великих підприємств регіону взагалі відсутній (операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям) або ця діяльність є незначною (роздрібна торгівля; ремонт предметів 
особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів; діяльність у сфері культури та спорту). Кількість малих підприємств коливається у 
межах від 86,8% у промисловості до 97,1% (оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі; діяльність готелів та ресторанів).  

Нераціональна структура економіки за розмірами підприємств підтверджує необхідність розробки механізмів активізації 
інноваційної діяльності малих та середніх підприємств (МСП), перевага яких перед великими полягає у тому, що: 1) інновації 
передбачають швидкий характер запровадження нововведень, що найкраще вдається саме з урахуванням мобільності МСП; 2) масштаб 
фінансових потреб у МСП менший і їм легше знайти джерела фінансування, у тому числі приватного; 3) як показує практика, період життя 
кластерів, сформованих із залученням МСП, значно більший, ніж створених на базі існуючих підприємств, що знову ж пов’язується з 
інерційністю системи управління і господарювання; 4) виникнення великої кількості підприємств посилює конкуренцію і є додатковим 
стимулом запровадження інновацій; 5) новостворені підприємства збільшують зайнятість, зменшують соціальну напругу і сприяють 
прискоренню реформування соціально-економічної системи. 

За досвідом розвинених країн можна стверджувати, що в Україні установи з підтримки інноваційного підприємництва, незалежно 
від їх назви та організаційної форми, повинні виконувати функції забезпечення науково-технічної співпраці вітчизняних МСП з 
європейськими партнерами, проведення технологічного аудиту, налагодження трансферу технологій від науково-дослідницьких установ до 
МСП, співпраці з органами влади у сфері розповсюдження інновацій, організації навчання підприємців, дослідження інноваційного 
потенціалу регіону, надання інформаційних, консультаційних, фінансових і освітніх послуг, співпраці з організаціями підтримки бізнесу та 
експертами у сфері інновацій. Стратегічно важливим заходом формування інноваційної системи регіону та країни в цілому, особливо на 
перших етапах, є сприяння органів державної влади організації централізованих недержавних установ координації дій та інформаційно-
консультаційного обслуговування учасників інноваційних процесів на засадах рівноправного партнерства між державними структурами, 
представниками науково-інноваційної сфери і підприємництва. Ці установи виконують роль своєрідних «центрів кристалізації» 
інфраструктури регіональних інноваційних систем, а пізніше й інноваційної системи. 

Перспективним і ефективним заходом розвитку процесів міжрегіональної інтеграції в інноваційній сфері повинно стати сприяння 
Торгово-промислових палат (ТПП) регіональних технологічних бізнес-інкубаторів. Основним завданням таких інкубаторів є підтримка 
бізнесу у сфері інновацій, інноваційних фірм. При цьому ставиться мета «виростити» нові інноваційні фірми, які взаємодіють з державними 
та приватними установами на основі угод участі у регіональному розвитку. В Запорізькій області як пілотний проект пропонується 
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створення за сприяння ТПП на базі Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ) технологічного бізнес-
інкубатору, який буде вирішувати задачі підтримки МСП, нових підприємств та підприємців-початківців з інноваційними ідеями, але без 
фінансових можливосте розпочати власний бізнес. Головною ідеєю бізнес-інкубатору ЗІЕІТ є надання допомоги підприємцям та МСП у 
створенні комерційно вигідних інноваційних продуктів, ефективних виробництв та впровадженні новітніх технологій. Місією є створення 
та розвиток конкурентоспроможних високотехнологічних компаній, «start-up» для нових робочих місць, розвитку технологій, надання 
нових якісних послуг з комерціалізації технологій, проявляти інноваційну активність, внести пожвавлення та сприяти конкуренцію на 
ринку. До основних послуг технологічного бізнес-інкубатора відносяться: допомога у складанні бізнес-плану; інформаційна підтримка 
проекту в бізнес-середовищі; консультаційні послуги; заходи встановлення бізнес-контактів; маркетингова підтримка; допомога з 
проектного та фінансового менеджменту; засоби зв’язку та доступ до мережі Internet;  презентація проектів для потенційних інвесторів; 
створення команди для початкової фази реалізації проекту; документальна підтримка та юридична допомога; наставництво; управління і 
захист інтелектуальної власності. 

Перспективними проектами бізнес-інкубатора на 2013-2015 рік доцільно визначити інновації: у житлово-комунальному 
господарстві; у сільському господарстві, вивчення та використання досвіду інших країн  у даному напрямі (канадсько-українське та 
австрійсько-українське співробітництво); ревітацізація промислових та громадянських будівель та споруд; енергоефективні та 
енергозберігаючі технології (екологічні та енергоефективні споруди). Створення такого інкубатора істотно допоможе в подоланні галузевої 
і просторової від'єднаності суб'єктів інноваційного процесу і сприятиме самоорганізації учасників. Поєднання принципів централізації і 
рівноправного ділового партнерства створить сприятливі умови для становлення інноваційного сектора економіки. Наявність на території 
регіонів таких інтеграційних інноваційних утворень полегшить вирішення організаційно-технічних і фінансових проблем формування 
регіональних інноваційних банків даних і мереж інформаційного супроводу інноваційної діяльності, державного управління інноваційними 
процесами. 

Створення і розвиток технологічних бізнес-інкубаторів як частини масштабного загальнодержавного проекту (Державної цільової 
економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 рр.) повинно забезпечити демонстраційний ефект 
до 2015 р. і після аналізу даних щорічного моніторингу повинно передати створення загальнодержавної мережі технологічних бізнес-
інкубаторів в складі регіональних підсистем Національної інноваційної системи. Мета створення технологічних бізнес-інкубаторів полягає 
у формуванні ефективної структури функціональної підтримки підприємницької інноваційної діяльності. 

Організація мережі інкубаторів сприятиме комплексному вирішенню важливих для регіону завдань: внутрішньо регіональна 
інтеграція та розвиток ділових контактів в інноваційній сфері; формування системи інформаційного забезпечення інноваційних процесів та 
їх моніторингу; вирівнювання умов доступу підприємств до науково-технічних та інноваційних ресурсів; організація мобільного 
інформаційного каналу для аналізу ситуації в інноваційній сфері; допомога інноваційним підприємствам у розробці стратегії збуту 
продукції і пошуку партнерів з інноваційної діяльності; стимулювання компліментарності виробництва й інновацій; формування 
сприятливого психологічного клімату для структурних інноваційних перетворень регіональної економіки; створення нових робочих місць у 
регіонах; зміцнення економічної безпеки підприємств. 

Впровадження запропонованих основних положень формування регіональної мережі технологічних бізнес-інкубаторів сприятиме: 
формуванню основ інноваційної системи підприємств регіону; модернізації виробничого комплексу, подоланню структурних деформацій, 
підвищенню частки продукції завершальних переділів у загальному випуску продукції; підвищенню конкурентоспроможності продукції 
підприємств; створенню на базі підприємств малого та середнього бізнесу технологічно нових виробництв; збереженню та ефективному 
використанню науково-технічного та інноваційного потенціалу; формуванню ефективного механізму впровадження результатів НДДКР у 
виробництво; прискоренню адаптації виробників військово-технічної продукції області до ринкової економіки; залученню інвестицій в 
інноваційну сферу; створенню нових робочих місць; підвищенню рівня економічної та екологічної безпеки, зниженню ресурсної залежності 
та енергоємності виробництва. 

Висновки та пропозиції. Роль держави полягає у генеруванні інституцій функціонування науково-технологічних ринків та 
контролі дотримання їх виконання, формуванню сприятливого інституційного середовища та інноваційної інфраструктури. Важливим 
напрямом діяльності технологічних бізнес-інкубаторів вважаємо проведення інноваційного аудиту для МСП у регіоні, що дозволить 
узагальнити технологічні потреби підприємств, виконувати національні та європейські дослідницькі проекти, співпрацювати з партнерами 
для використання результатів досліджень чи трансферу технологій, створити програми ефективного використання кадрового потенціалу.  

Пріоритетом подальших наукових досліджень повинні стати механізми інтеграції бізнес-інноваційних центрів та бізнес-інкубаторів 
в національні бізнес-мережі в складі: інкубаторів та бізнес-парків; торгових асоціацій; агентств регіонального розвитку; приватних 
компаній; промислових асоціацій; фінансових установ; торговельно-промислових палат; наукових і технологічних парків; університетів та 
дослідницьких центрів. При цьому головним напрямом структурної модернізації економічних комплексів регіонів України є удосконалення 
системи інституційного забезпечення розвитку ДПП, покращення умов для поширення концесії, створення і розбудови регіональних 
кластерів, становлення нових форм інноваційного співробітництва. 

 
РЕЗЮМЕ 
Обгрунтовані перспективні напрями активізації регіональної інноваційної політики. Визначені господарські комплекси промисловості 
регіону як пріоритетні для проведення інноваційних перетворень у контексті забезпечення економічної безпеки. Розроблений механізм 
підвищення інноваційної активності регіональних підприємств малого і середнього бізнесу за рахунок створення бізнес-інкубатору. 
Запропоновані заходи заохочення наукових кадрів до інноваційної підприємницької діяльності. 
Ключові слова: інноваційна політика, державне управління, кадрова компонента, бізнес-інкубатор, інфраструктура регіону, економічна 
безпека. 
РЕЗЮМЕ 
Обоснованы перспективные направления активизации региональной инновационной политики. Определены приоритетные хозяйственные 
комплексы региона для проведения инновационных преобразований в контексте обеспечения экономической безопасности. Разработан 
механизм повышения инновационной активности предприятий малого и среднего бизнеса за счет создания бизнес-инкубатора. 
Предложены способы стимулирования научных кадров к инновационной предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: инновационная политика, государственное управление, кадровая компонента, бизнес-инкубатор, инфраструктура 
региона, экономическая безопасность. 
SUMMARY 
The perspective directions of activization of regional innovative policy are proved. Priority economic complexes of the region for carrying out 
innovative transformations in a context of ensuring economic safety are defined. The mechanism of increase of innovative activity of the enterprises 
of small and medium business at the expense of business incubator creation is developed. Ways of stimulation of scientific shots to innovative 
business activity are offered. 
Key words: innovative policy, public administration, personnel component, business incubator, region infrastructure, economic safety. 
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Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального 

становлення, особливим місцем у структурі суспільства. Ця специфіка і це особливе місце дозволяють стверджувати, що молодь як суб’єкт 
правових відносин взагалі, і трудових правовідносин, зокрема, наділена державою особливим правовим статусом. Завдання нашого 
дослідження обумовлюють необхідність виділення поряд із загальним правовим статусом всіх громадян спеціальний правовий статус 
молоді та його становлення на ринку праці на основі Закону України «Про зайнятість населення». 

Теоретичні положення стосовно місця, ролі та перспектив молоді в суспільстві, закріплених у законодавчих, нормативних актах та 
інших документах, а також діяльністю суб’єктів молодіжної політики вивчають: В. Георгієнко, В. Герасимчук, Н. Черниш, М. Головатий, 
Д. Карпенко, М. Лазебная, Є. Монастирський, Ю. Орловський, М. Перепелиця, П. Розенко, Г. Шебанова та інші [1, 2]. 

Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпечення основи працевлаштування та покращення умов 
конкурентоспроможності молоді на ринку праці України. 

Загальне право молоді на працю закріплено у ст. 43 Конституції України, що цілком відповідає міжнародним нормам і стандартам 
у частинах вільного вибору людиною сфери трудової діяльності, створення державою умов для продуктивної праці громадян, заборони 
примусової праці, особливостей праці дітей, неповнолітніх, молоді, жінок. Головним правовим актом, у якому сконцентровані та закріплені 
права, обов’язки, пільги та соціальний захист молоді, став чинний Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні», прийнятий Верховною Радою України у 1993 р., зі змінами та доповненнями, внесеними у січні 2003 р., який гарантує 
молоді право на працю відповідно до отриманої освіти та професії, надання першого робочого місця на термін не менше двох років після 
завершення навчання, професійної підготовки та перепідготовки, а також після проходження військової служби [3]. Для реалізації основних 
принципів молодіжної політики у сфері зайнятості та реалізації прав молоді на соціальний захист від безробіття у липні 2012 р. Верховна 
Рада прийняла Закон «Про зайнятість населення». 

У законі передбачено стимулювання місцевої влади до покращення інвестиційного клімату в регіоні, створення нових робочих 
місць шляхом внесення зміни до Бюджетного кодексу України в частині збільшення нормативу відрахувань від податку на доходи 
фізичних осіб, що зараховується до доходів бюджетів сіл, селищ, міст районного значення з 25% до 100%. Визначено, що суб’єкт малого 
підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних терміном не менше ніж на два роки, протягом 
першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску. Одночасно, з урахуванням міжнародного досвіду 
визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції. Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття та основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період затверджуватиметься урядом, 
при цьому зберігається принцип соціального партнерства щодо його управління [4]. 

Заходи щодо сприяння зайнятості молоді спрямовуються на: забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації 
працездатних осіб потребам ринку праці; створення умов для активного пошуку роботи безробітними; підвищення 
конкурентоспроможності осіб на сучасному ринку праці. 

До заходів щодо сприяння зайнятості молодіжному сегменту ринку праці належать: 
професійна орієнтація та професійне навчання; 
стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних; 
створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи; 
сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах 

та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, що застосовують найману працю, 
молоді, яка навчається; 

сприяння зайнятості інвалідів; 
забезпечення участі безробітних у громадських та тимчасових роботах. 
Роботодавець, який протягом року забезпечував створення нових робочих місць та працевлаштовував на них працівників і 

здійснював їм виплату заробітної плати у розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати на місяць за кожну особу, має право 
протягом наступного року на сплату за кожну працевлаштовану на нове робоче місце особу в попередньому році єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зменшеного на 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за таку особу. У разі 
зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає таке право. Порядок надання роботодавцю права 
на зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та зарахування стажу особам, 
працевлаштованим відповідно до цієї частини, затверджується Кабінетом Міністрів України (стаття 24) [4]. 

Така пільга дозволить зменшити оподаткування багатьом компаніям. Але вона цінна ще з однієї причини - уряд показує, що 
готовий давати пільги компаніям, що розвиваються і в яких високий рівень заробітних плат. Це говорить про те, що держава готова 
стимулювати успішний бізнес, а не лише підтримувати неефективні. Але при цьому, якщо працівникам виплачувати по три мінімальні 
зарплати (3306 грн.), єдиний внесок компанії становить 36,7% (1213,3 грн.). У наступному році роботодавець отримує пільгу в розмірі 
606,65 грн. на кожного співробітника. Враховуючи середню зарплату по країні в 3015 грн. і заборону на зменшення штату та фонду оплати 
праці ця вигода є досить сумнівною. Насторожує і те, що порядок відшкодування цих коштів поки не розроблений, а при розробці його 
Кабінетом Міністрів України не виключена можливість появи різних нюансів [5].  

Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону «Про зайнятість 
населення» серед яких є молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 
закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом трьох місяців після закінчення або 
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припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу, за направленням територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки, 
щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну 
особу за місяць, за який він сплачений. У статті 26 даного законодавства зазначено, що компенсація виплачується протягом одного року з 
дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття, коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-
технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі 
працевлаштування інваліда), у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку [4]. 

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення 
дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів 
залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший 
безробітний. 

Таким чином, «гарантія працевлаштування лише протягом трьох місяців після закінчення або припинення навчання» лише 
обмежила права випускників. Молодий українець витрачає на пошуки роботи щонайменше півроку. Тож відтепер випускникам доведеться 
протягом 3 місяців після закінчення учбового закладу займатися пошуками роботи. Лише в цьому разі вони матимуть принаймні якийсь 
незначний шанс реалізувати свої права. Також передбачено у цьому законі, що для стимулювання роботодавця йому будуть зменшувати 
єдиний соціальний внесок для створення нових робочих місць. Але це може означати зменшення виплат до соціальних фондів, у першу 
чергу, до Пенсійного фонду. 

З метою залучення до роботи на посадах за відповідною професією в селах і селищах, молодому працівнику, який уклав трудовий 
договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, 
надається одноразова адресна допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету 
України у порядку та за переліком спеціальностей, затверджених Кабінетом Міністрів України. На нашу думку, найбільше мотивуюче 
значення для переїзду в сільську місцевість може бути надання житлової площі або безвідсоткові кредити на благоустрій. 

Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та продовжують навчатися на наступному освітньо-
кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, 
виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, що застосовують найману працю, на умовах, визначених договором про стажування, 
або на умовах строкового трудового договору. Вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з роботодавцями повинні сприяти 
студентам і учням у доступі до інформації про можливість стажування. 

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та 
навичок. Загальний строк стажування не може перевищувати шести місяців. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до 
трудової книжки. У разі проходження стажування на умовах строкового трудового договору роботодавець виплачує заробітну плату у 
розмірі не менше мінімальної заробітної плати та може не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 

Стажування може проводитися за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації або 
фізичної особи, що застосовує найману працю, які мають стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки. У 
разі коли в період стажування молодь виконує професійні завдання та обов’язки, покладені на неї згідно з договором про стажування, 
строковим трудовим договором, на неї поширюються всі права і пільги, встановлені для працівників, які займають відповідні аналогічні 
посади (робочі місця). 

Негативним є те, що передбачається можливість укладення договору про стажування, в якому роботодавець за згодою сторін може 
звільнятися від виплати заробітної плати в період стажування. Врахуймо, що строк стажування може тривати до 6 місяців. Досі 
безкоштовне стажування було заборонене - якщо людину брали на роботу, то їй обов'язково повинні були платити заробітну плату. Тепер 
же маємо узаконену безкоштовну робочу силу – можуть пообіцяти робоче місце одразу після проходження безоплатного стажування, а по 
його закінченню просто відмовити у роботі. 

Підвищення конкурентоспроможності працівників на ринку праці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери послуг 
здійснюється шляхом забезпечення ефективного функціонування та розвитку системи професійного навчання працівників, сприяння у 
проведенні їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємствах, установах та організаціях незалежно 
від форми власності, виду діяльності та господарювання. 

Роботодавець має право укладати з працівниками або іншими особами, які не перебувають з ним у трудових відносинах, договори 
про направлення їх до навчальних закладів для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зазначеним договором 
на працівника або іншу особу, яка направляється на навчання, може бути покладено обов’язок відпрацювати в такого роботодавця після 
закінчення навчання протягом погодженого сторонами строку, який повинен бути порівнянний з обов’язками, що взяв на себе 
роботодавець щодо оплати та строку навчання, але не більше ніж три роки. У разі відмови працівника або іншої особи відпрацювати в 
роботодавця протягом погодженого з ним строку, звільнення з роботи до закінчення такого строку працівник або інша особа зобов’язані 
відшкодувати роботодавцю витрати, пов’язані з оплатою навчання, або їх частину пропорційно відпрацьованому строку на умовах, що 
визначаються договором.  

Роботодавці беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості молоді шляхом: 
створення умов для реалізації громадянами права на працю; 
додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття; 
погодження змісту професійного навчання; 
реалізації права на обрання навчальних закладів, підприємств, установ та організацій для професійного навчання безробітного 

відповідно до встановлених вимог; 
участі у державній кваліфікаційній атестації, державній атестації осіб за результатами професійного навчання та підтвердженні 

професійної кваліфікації за робітничими професіями осіб, що бажають підтвердити результати неформального навчання; 
подання пропозицій до проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та трудової міграції; 
участі у здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості населення, трудової міграції, професійного 

навчання та підтвердження кваліфікації працівників. 
Роботодавці зобов’язані: інформувати територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері зайнятості населення та трудової міграції про причини відмови у працевлаштуванні осіб, які нею направляються; інформувати не 
пізніше ніж за три місяці первинні профспілкові організації про заплановане масове вивільнення працівників; здійснювати інші заходи 
щодо сприяння зайнятості населення, передбачені колективними договорами та угодами, укладеними на загальнодержавному, галузевому 
та регіональному рівні; погоджувати з первинною профспілковою організацією, з якою укладено колективний договір, залучення 
працівників інших роботодавців, зокрема працівників суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

У новому законі роботодавцям забороняється: 
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висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про роботу та під час проведення добору 
працівників, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя; 

застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових 
відносин; 

залучати до роботи працівників, що наймаються суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні, для подальшого виконання ними роботи на інших підприємствах, в установах та організаціях у разі, коли у такого 
роботодавця: 

протягом року здійснено скорочення чисельності (штату) працюючих; 
не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах основного виробництва; 
передбачається виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких умовах праці, а також робіт за основними професіями 

технологічного процесу основного виробництва. 
Ці узаконені норми роботодавців допоможуть у працевлаштуванні не тільки випускникам, але й молоді яка вже активна на ринку 

праці, але ще недостатньо конкурентоспроможна. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян 
(молодь на перше робоче місце та інших з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці) стягується штраф за кожну 
непрацевлаштовану особу у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент 
виявлення порушення. 

Хотілося б відзначити, що закон "Про зайнятість населення" містить низку положень про компенсацію роботодавцям єдиного 
соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Так, при працевлаштуванні на нові робочі місця на 
термін не менше двох років громадян, які відносяться до категорії "недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці", роботодавцю 
перший рік буде компенсуватися ЄСВ. Крім того, при працевлаштуванні суб'єктом малого підприємництва (чисельність працівників до 50 
осіб та річний оборот до 10 мільйонів євро) безробітного на нове робоче місце на термін не менше двох років, закон також передбачає 
компенсацію ЄСВ протягом першого року. Вигоди від цих положень отримають і роботодавці, і претенденти на роботу - можливість 
економії ЄСВ стимулює офіційне оформлення трудових відносин та виплату легальної зарплати. Але для того, щоб отримати компенсацію 
ЄСВ, працевлаштування необхідно буде проводити за направленням Державної служби зайнятості. Це значно підвищить показники її 
роботи, оскільки значна частина працевлаштування з метою економії на ЄСВ піде через неї.  

У новому законі запропонувавши також такі нововведення:  
Державна служба зайнятості буде вести список приватних агентств зайнятості;  
оплачувати послуги посередників при працевлаштуванні дозволено виключно роботодавцям;  
в рекламних оголошеннях про вакансії заборонено розміщувати інформацію про вік претендента, обмеженнях за статевою ознакою 

(за деякими винятками), надання відомостей про особисте життя.  
Оплата послуг посередників при працевлаштуванні тільки роботодавцем повинна виключити діяльність агентств, які беруть гроші 

з претендентів, не надаючи за фактом послуг з працевлаштування, і це, на наш погляд, позитивна пропозиція. Що ж стосується вимог до 
оголошень про вакансії, то це тільки ускладнить пошук роботи, оскільки претенденти будуть витрачати свій час на вакансії, на які вони 
свідомо не підходять. Адже те, що вимоги не вказані в оголошенні, не скасовує наявності самої вимоги у роботодавця.  

На нашу думку перевагою закону "Про зайнятість населення" є збільшення допомоги по безробіттю. Зараз така допомога 
розраховується, виходячи зі стажу: від 2 років - 50% середньої зарплати, більше 10 років - 70%. Законом пропонується переглянути порядок 
і розміри виплати, виходячи із середньої зарплати за 12 місяців, коефіцієнтів загального страхового стажу та сплати внесків. Більше того, 
статус безробітного, а з ним і виплати допомоги по безробіттю можна буде отримати з першого дня реєстрації в державній службі 
зайнятості, а не з сьомого, як це відбувалось до цього.  

Таким чином, ми бачимо, що в порівнянні з попереднім Законом «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. у новому Законі 
України "Про зайнятість населення", який прийнятий 05.07.2012 р. та який набирає чинності з 01.01.2013 р. більш уваги приділяється саме 
працевлаштування населення, особливо молоді без досвіду роботи, бо він передбачає розробку державних цільових програм, щодо 
створення нових робочих місць.  

Закон "Про зайнятість населення", незважаючи на свій, на перший погляд, декларативний характер, містить зміни, які носять 
позитивний характер як для роботодавців, так і для працівників. Додаткові стимули для роботодавців створювати робочі місця, розширення 
доступу до професійного навчання та підвищення кваліфікації для працівників, збільшення можливостей працевлаштування для молоді та 
інших уразливих категорій населення сприятимуть поліпшенню загальної соціально-економічної ситуації в країні. Звісно, реалізація цих 
заходів потребуватиме додаткового фінансування, але підвищення рівня зайнятості населення та поліпшення якості робочих місць дадуть 
змогу скоротити видатки на соціальну допомогу. Але не можна вважати що, запропоновані нововведення кардинально змінять ситуацію з 
зайнятістю молоді адже він так і не вирішує однієї із головних проблем українських випускників - отримання першого робочого місця. 
Головне, щоб запропоновані норми працевлаштування молоді згодом отримали дієвий механізм їх реалізації та показали ефективність 
даного закону. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення основи працевлаштування та покращення умов конкурентоспроможності молоді 
на ринку праці України. Зазначені додаткові стимули для роботодавців щодо створення робочих місць та розширення доступу до 
професійного навчання, підвищення кваліфікації, збільшення можливостей працевлаштування для молоді та інших категорій населення. 
Ключові слова: зайнятість населення, ринок праці, конкурентоспроможність молоді, єдиний соціальний внесок, працевлаштування.  
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы нормативно-правовое обеспечение основ трудоустройства и улучшения условий конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда Украины. Указанны дополнительные стимулы для работодателей по созданию рабочих мест и расширения 
доступа к профессиональному обучению, повышению квалификации, увеличения возможностей трудоустройства молодежи и других 
категорий населения. 
Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, конкурентоспособность молодежи, единый социальный взнос, трудоустройство. 
SAMMARY 
The paper analyzes the regulatory basis of employment and improving the competitiveness of the youth labor market in Ukraine. These additional 
incentives for employers to create jobs and expand access to vocational training, professional development, increase employment opportunities for 
young people and other groups. 
Keywords: employment, labor market competitiveness young single social tax, employment. 
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Постановка проблемы. Изменения, происходящие в экономике Украины, приводят к постоянной трансформации рынка рабочей 

силы, а также влияют как на субъектов этого рынка, так и на взаимоотношения между ними. Отношения, возникающие на рынке рабочей 
силы, результаты его развития не соответствуют требованиям современного общественного воспроизводства, потому что, в частности, 
сопровождаются диспропорциями между спросом и предложением на рабочую силу на национальном и региональном уровнях. Острота 
проблемы дисбаланса рынка рабочей силы приобретает принципиально важное значение на региональном уровне и связана с дефицитом 
квалифицированной рабочей силы, старением кадрового потенциала, несоответствием уровня специалистов требованиям 
конкурентоспособности предприятий и т.д. Проблемы социально-трудовой сферы, в том числе регионального рынка рабочей силы (РРРС), 
не могут быть раз и навсегда решены, а с другой стороны, в зависимости от того, насколько гармонично протекает процесс труда, общество 
может использовать основные резервы экономического роста. 

Проблемы формирования РРРС заключаются в следующем: 1) в отсутствии четко структурированного национального (единого, 
национального) рынка рабочей силы, 2) недостаточно большим «лагом» для анализа процессов в социально-трудовой сфере; 3) в наличии 
больших политических рисков при решении социально-экономических задач в условиях формирования демократических элементов 
гражданского общества; 4) в наличии внешних угроз экономической и национальной безопасности в условиях глобализации, когда 
наднациональные организации подменяют собой функции регулирования правительства страны и ряда других. 

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее весомый вклад в разработку теории и методологии исследования 
рынка рабочей силы внесли следующие украинские ученые: А.Амоша, С.Бандур, Д.Богиня, О.Власюк, И.Гнибиденко, Е.Гришнова, Т.Заяць, 
С.Калинин, А.Колот, Э.Либанова, Л.Лисогор, Н.Лукьянченко, И.Петров, В.Петюх и др. В их исследованиях представлено: содержание 
рынка рабочей силы и механизм его функционирования, проблемы государственного участия в регулировании рынка рабочей силы, 
вопросы формирования отечественной модели и конкурентной среды рынка рабочей силы; особенности воспроизводства (формирование, 
распределение и использование) рабочей силы и трудового потенциала на всех уровнях экономических систем, проблемы мобильности и 
мотивации трудовой деятельности, формирование системы социальной защиты. 

Целью исследования является развитие теоретических и научно-методических подходов к оценке сбалансированности РРРС и на 
этой основе проанализировать сбалансированность рынка рабочей силы Донецкой области.  

Изложение основного материала. К основным характеристикам РРРС, по нашему мнению, относятся следующие: 
1. Состояние - используя методы анализа, можно определить ситуацию на рынке рабочей силы того или иного региона в 

конкретный момент времени, например, за месяц, квартал, год. Однако сами по себе показатели состояния на некоторый момент времени 
не в состоянии описать полную картину на РРРС, поскольку другой важной характеристикой системы РРРС является развитие. 

2. Развитие - это совокупность всех процессов, происходящих в системе, и изменений во времени, совершенствование структуры и 
функций систем. 

Если сравнить данные анализа состояния РРРС за длительный интервал времени, то можно определить, какие процессы происходят 
на рынке рабочей силы. Развитие обусловливается влиянием внешних и внутренних факторов. Только открытые неравновесные системы 
способны к развитию, поскольку на них постоянно влияет внешняя среда, следовательно, имеют место флуктуации в системе. 

3. Равновесие - это способность системы сохранять заданное состояние в течение определенного периода времени. Равновесие 
иногда трактуется как состояние закрытой системы, при котором ее макроскопические параметры остаются неизменными. Однако РРРС 
является открытой системой, поэтому ее параметры находятся в постоянном изменении. Любой экономической системе органически 
присуща неравновесность, хотя в самом механизме ее функционирования заложено стремление возвращаться в это состояние, это касается 
и РРРС. Поскольку эта система динамическая, то говорить нужно о динамическом равновесии, а не о статическом. 

Статическое равновесие системы означает, что под влиянием внутренних и внешних флуктуации система всегда возвращается в 
прежнее состояние. Динамическое равновесие имеет место, когда флуктуации в системе выводят ее на качественно новый этап развития, на 
котором достигается кратковременноея равенство спроса и предложения рабочей силы. Иначе говоря, динамическое равновесие - это 
мгновенный период равновесия системы в процессе непрерывных изменений. 

Даже в условиях закрытости РРРС от воздействия внешних факторов внутренние факторы постоянно выводят его из состояния 
равновесия. Равновесием на РРРС будет полное трудоустройство всех наемные работников, готовых работать за определенную заработную 
плату, и удовлетворение спроса на рабочую силу со стороны работодателей, готовых платить эту заработную плату. Таким образом, 
равновесие на РРРС - это состояние полной занятости. Полная занятость населения - это такая занятость, при которой предложение рабочей 
силы полностью покрывается спросом со стороны общественного производства. Полная занятость может быть достигнута при любом 
уровне привлечения рабочей силы, если этот уровень соответствует удовлетворению потребностей населения в рабочих местах в условиях 
экономической целесообразности предлагаемых рабочих мест. 

4. Стабильность - способность системы РРРС возвращаться в состояние равновесия после того, как она была выведена из него. 
Стабильностью обладают только неравновесные динамические системы. Стабильность системы проявляется в конкретный момент 
времени.  

Для диагностики РРРС возможно использование различных методологических подходов к рассмотрению экономической 
динамики. Для характеристики динамических изменений на рынке рабочей силы нами предлагается классификация показателей. При этом 
показатели на национальном и РРРС позволяют выявить специфику и особенности функционирования РРРС. 

Показатель - выраженная числом характеристика какого-либо свойства экономического объекта, явления, процесса или решения. К 
показателям, характеризующим состояние РРРС, следует относить: 

1. Численность занятых в регионе; 
2. Численность безработных в регионе; 
3. Численность экономически активного населения региона, состоящего из числа занятых и безработных; 
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4. Уровень занятости в регионе - определяется соотношением числа занятых к численности экономически активного населения 
региона, измеряется в процентах; 

5. Уровень безработицы в регионе - определяется как отношение числа безработных к численности экономически активного 
населения, выраженное в процентах; 

6. Доля экономической активности населения в общей численности населения региона; 
7. Напряженность на рынке рабочей силы - определяется через соотношение числа безработных, обратившихся в службу занятости, 

и числа вакансий, заявленных предприятиями и организациями в службу занятости на конец периода; 
8. Уровень оплаты труда, сложившийся в регионе - уровень заработной платы в регионе характеризуется средней заработной 

платой одного работника. Средняя начисленная заработная плата одного работника по региону определяется как отношение суммы 
номинальной заработной платы по каждому работнику к общей численности работников региона. Сам по себе показатель средней 
начисленной заработной платы по региону не отражает эффективность функционирования РРРС, для этого его необходимо сопоставить с 
аналогичным показателем по другим регионам. 

9. Важным показателем является покупательная способность заработной платы в регионе, которая может быть определена как 
отношение средней начисленной заработной платы региона к величине прожиточного минимума; 

10. Значительный интерес представляют данные о размере средней заработной платы по отдельным профессиональным группам 
работников и степень ее дифференциации. Общеизвестно, что снижение межотраслевых различий в оплате труда работников тех же 
профессий является признаком развитости РРРС. 

С учетом указанных показателей проведем оценку сбалансированности рынка рабочей силы Донецкой области. Являясь 
составляющей частью экономической системы, РРРС четко реагирует на изменение рыночной конъюнктуры и экономической ситуации в 
регионе. Во второй половине 2008 г. динамика развития экономики области, как и Украины в целом претерпела существенные изменения. 
Спад производства и ухудшение финансового состояния предприятий негативно сказались на РРРС. Наиболее ощутимо РРРС Донецкой 
области отреагировал на проявления экономического кризиса уже в ноябре 2008 г. Информация об экономической активности населения 
Донецкой области в 2007-2011 гг. представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей экономической активности населения  

Донецкой области в 2007-2011 г. 
Показатели 2007  2008  2009  2010  2011  

Экономически активное население, тыс. чел 2260,7 2267,3 2186,9 2166,6 2173,1 
Уровень экономической активности, % 63,3 64,4 63,2 63,7 64,8 
Население, занятое экономической деятельностью, тыс. чел 2135,0 2138,8 1981,3 1983,7 1995,4 
Уровень занятости населения, % 59,8 60,7 57,3 58,3 59,5 
Безработное население (по методологии МОТ), тыс.чел 125,7 128,5 205,6 182,9 177,7 
Уровень безработицы населения (по методологии МОТ), 
тыс.чел 

5,6 5,7 9,4 8,4 8,2 

Экономически неактивное население, тыс.чел 1308,0 1253,6 1271,6 1235,6 1178,1 
Проанализируем показатели, отражающие состояние РРРС Донецкой области в кризисный период и на стадии выхода из кризиса. 

Первым негативным проявлением кризиса на состоянии РРРС стало уменьшение среднесписочной численности штатных работников. 
Среднесписочная численность штатных работников предприятий и организаций области (без учета работников малых предприятий и 
занятых у граждан-предпринимателей) в декабре 2008 года составила 1227 тыс. чел. против 1300 тыс. чел. в январе 2008 г., причем 59% 
этого уменьшения приходится на четвертый квартал. Данная тенденция сохранилась и в 2009-2010 гг. К концу 2009 г. данный показатель 
снизился ещё на 8,6% (на 110,2 тыс. чел.) по сравнению с 2008 годом и достиг отметки  1168,7 тыс. чел, а за 2010 г. - ещё на 1,0% (11,9 тыс. 
чел.) и составил 1156,8 тыс. чел. Таким образом, в целом за 2009-2010 гг. по сравнению с 2008 г. этот показатель уменьшился на 9,5%. 

Одновременно этому уменьшению происходит увеличение численности уволенных по причине сокращения. Численность 
уволенных по сокращению штатов в 2008 г. составила 11,4 тыс. чел., превысив показатель предыдущего года на треть. При этом в 
четвертом квартале 2008 г. численность уволившихся была больше, чем поступивших на работу в 1,7 раза, а на металлургических 
предприятиях - более, чем 4 раза. Численность работников металлургического комплекса области в течение 2008 года сократилась на 11,5 
тыс. чел., или на 8%, составив в декабре 137,3 тыс. чел. На начало 2009 г. на учете в центрах занятости уже находилось почти 58 тыс. чел., 
что в полтора раза больше, чем на 1 октября 2008 г. Численность незанятого населения возросла с 39,2 тыс. чел. на 1 февраля 2008 г. до 66,6 
тыс. чел. на начало февраля 2009 г., а численность официально зарегистрированных безработных увеличилась за 2008 г. практически в 1,5 
раза, в то время как число свободных рабочих мест за этот период уменьшилось более, чем в 2 раза (с 25,2 тыс. до 12,3 тыс.).  

Данная тенденция сохранилась и в 2009 г.: по сокращению штатов было уволено 22,4 тыс. чел., что почти в 2 раза больше, чем в 
2008 г. Более половины высвобожденных составляли работники перерабатывающих предприятий, преимущественно - из металлургии и 
машиностроения, 14,3% - из добывающей промышленности, 6,3% - из строительства. Уровень безработицы экономически активного 
населения трудоспособного возраста, рассчитанный по методологии МОТ, по состоянию на 1 января 2010 г. составил 10%, а число 
свободных рабочих мест (вакансий) по сравнению с 1 января 2009 г. уменьшилось в 3,1 раза до 3,3 тыс. вакансий. Численность принятых на 
работу за 2008-2009 гг. сократилась на 23% (на 82,3 тыс. чел.) с 349,1 тыс. чел. в 2008 г. до 266,5 тыс. чел. в 2009 г., превысив численность 
уволенных на 79,5 тыс. чел., или 29,8% (на 75,9 тыс. чел.). 

Сохранилась и практика вынужденных административных отпусков и перевода работников на сокращенный рабочий день 
(неделю), хотя масштабы этого явления уменьшились. В декабре 2009 г. в отпуске с разрешения или по инициативе администрации в 
области находилось 50,8 тыс. чел., или 4,4% занятых в экономике региона (в январе 2009 г. их численность превышала 170 тыс. чел.), в 
режиме сокращенного рабочего дня (недели) работали 106,2 тыс. чел. (9,3%). В целом за 2009 г. в режиме сокращенного рабочего дня 
(недели) трудились 224,7 тыс. работников, или 19,2%. 

Наиболее масштабно отпуска по инициативе администрации в 2009 г. использовались в промышленности, строительстве, 
розничной торговле, образовании, а в режиме неполного рабочего дня (недели) помимо работников указанных видов экономической 
деятельности наиболее массово были охвачены работники в деятельности  транспорта и связи, а также деятельности гостиниц и 
ресторанов.   

В региональном разрезе среди городов Донецкой области наибольший удельный вес работников, охваченных отпусками по 
инициативе администрации имел место в Константиновке, Артемовске, Славянске, Шахтерске, Донецке, а работавших неполный рабочий 
день (неделю) – в Дружковке, Красном Лимане, Докучаевске, Ясиноватой, Артемовске, Дебальцево, Харцызске.  

Широкое использование инструментов антикризисного регулирования, консолидация усилий всех социальных партнеров на рынке 
труда позволили уменьшить негативные последствия финансово-экономического кризиса и улучшить характеристики зарегистрированного 
РРРС Донецкой области. В частности, в 2010 г. наметилась положительная тенденция в отношении наращивания объёмов приёма на 
работу, сокращения объёмов увольнений по сравнению с 2008-2009 гг. Так, численность принятых на работу, в отличие от 2009 г., за 2010 
г. возросла на 15,8 тыс. чел., достигнув показателя 282,3 тыс. чел., превысив численность уволенных за 2010 год на 12,3% (на 34,7 тыс. чел.) 
против 29,8% в 2009 г. и 21,7% в 2008 г.  

Реализация антикризисных мероприятий по улучшению социально-экономического состояния области нашла отображение в 
динамике обращений незанятого населения за помощью в трудоустройстве в городские и районные центры занятости.  
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Так, если в течение января-октября 2008 г. в центрах занятости области ежемесячно регистрировалось в среднем по 10 тыс. чел., то 
в ноябре - 17,2 тыс. чел., в декабре - 20,8 тыс. чел. Показатель численности населения, воспользовавшихся услугами службы занятости, 
достигнув максимума в декабре 2008 г. на уровне 20,8 тыс. чел., в январе 2009 г. уменьшился до 16 тыс. чел., что, тем не менее, по 
сравнению с январем 2008 г. больше в 1,6 раза. За январь-октябрь данный показатель составил 94,4 тыс. чел., то есть в среднем за месяц 
регистрировалось 9,4 тыс. чел., в октябре - 8,2 тыс. чел.  

В конце 2009 г., в отличие от аналогичного периода 2008 года, помесячная динамика обращений незанятых граждан уже имела 
признаки традиционного сезонного колебания, которые носят четко выраженный помесячный характер. В 2009-2010 гг. основные сезонные 
тенденции занятости в сельском хозяйстве, коммунальной области, строительстве, оздоровительно-курортной области полностью 
подтвердились. 

В 2009 г. было достигнуто постепенное уменьшение показателя зарегистрированной безработицы. Самый большой её уровень был 
зарегистрирован в апреле 2009 г. - 2,5%, но к концу 2009 г. он снизился до 1,6%. На 1 января 2010 г. численность официально 
зарегистрированных безработных сократилась до 31,6 тыс. чел, а уровень зарегистрированной безработицы - до 1,5% населения 
трудоспособного возраста. На каждое свободное рабочее место на начало 2010 г. претендовали 13 чел. против 6 чел. на 1 января 2009 г. В 
2010 г. Кабмином Украины, центральными и местными органами исполнительной власти был принят ряд мер для стабилизации экономики 
через финансовую поддержку национального производства путём госзаказов, расширения рынков сбыта, в том числе и за пределами 
Украины, рационализации расчётов. В результате этих мероприятий и оживления национальной экономики в 2010г.-I кв. 2011 г. 
наметилась тенденция к улучшению ситуации как на национальном, так и на региональном рынке труда. Основные показатели РРРС 
Донецкой области за 2010-2011 гг. представлены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Основные показатели РРРС Донецкой области в 2010 -2011 гг.  
Показатель Единицы измерения 2010 2011 

Экономически активное население   
в возрасте 15−70 лет 2166,6 2173,1 
трудоспособного возраста 

в среднем за период, тыс. чел 
2017,5 2035,6 

Уровень экономической активности населения   
в возрасте 15−70 лет 63,7 64,8 
трудоспособного возраста 

в % к населению соответствующей возрастной 
группы 

74,0 75,8 
Занятое население   

в возрасте 15−70 лет 1983,7 1995,4 
трудоспособного возраста 

в среднем за период, тыс. чел 
1834,6 1857,9 

Уровень занятости населения   
в возрасте 15−70 лет 58,3 59,5 
трудоспособного возраста 

в % к населению соответствующей возрастной 
группы 

67,3 69,2 
Безработное население (по методологии МОТ):   

в возрасте 15−70 лет 182,9 177,7 
трудоспособного возраста 182,9 177,7 
из него   

зарегистрированное в государственной  службе 
занятости 

в среднем за период, тыс. чел 

31,7 31,1 

Уровень безработицы населения (по методологии 
МОТ): 

  

в возрасте 15−70 лет 8,4 8,2 
трудоспособного возраста 

в % к экономически активному населению 
соответствующей возрастной группы 

8,7 9,1 
в % к экономически активному населению 

трудоспособного возраста 
1,6 1,5 Уровень зарегистрированной безработицы населения 

трудоспособного возраста (в среднем за период) 
в % к населению трудоспособного возраста 1,2 1,2 

Количество незанятых граждан, которые 
воспользовались услугами государственной службы 
занятости, из них 

в целом за период, тыс. чел 136,0 127,1 

трудоустроено тыс. чел 50,4 54,5 
уровень трудоустройства в % 37,1 42,9 
находились на учете на конец отчетного периода, 33,0 28,4 
Потребность в рабочей силе на конец отчетного периода, тыс. чел 2,9 4,1 
Нагрузка незанятого населения на одно свободное 
рабочее место 

на конец отчетного периода, чел 11 7 

в последнем месяце отчётного периода, грн 842,98 1053,13 
Средний размер пособия по безработице в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
106,7 124,9 

Среднесписочное количество штатных работников тыс. чел 1156,8 1139,4 

Коэффициент оборота рабочей силы по приёму 
в % к среднесписочной численности штатных 

работников 
24,4 29,3 

Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению 
в % к среднесписочной численности штатных 

работников 
27,4 31,8 

Среднемесячная заработная плата:    
номинальная грн. 2549 3063 

реальная 
в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
112,1 110,9 

 
Численность занятого населения в возрасте 15-70 лет за 2010 г. возросла на 25,6 тыс. чел., достигнув 1983,7 тыс. чел., что, в тоже 

время на 7,8% меньше аналогичного показателя за 2008 год (2138,8 тыс. чел.). Численность занятого населения в трудоспособном возрасте 
за 2010 год возросла на 25,2 тыс. чел. и составила на конец года 1834,6 тыс. чел., что на 8,9% меньше показателя 2008 г. Как видно 
поданным, представленным в табл.2.1, в 2011 г. численность занятого населения составила 1995,4 тыс. чел, что на 0,58% или на 11,7 тыс. 
чел. превысило уровень предыдущего года. Однако, при этом докризисный уровень достигнут не был.   

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет за 2010 г. увеличился  на 0,7% и достиг 58,3%, что на 2,4% больше, чем в конце 
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2008 года. Уровень занятости трудоспособного населения области возрос за 2010 г. на 0,9% и достиг 67,3%, что, однако на 3,9% меньше, 
чем аналогичный показатель за 2008 г. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет увеличился на 
0,8% и составил 59,5%, а по трудоспособному населению прирост показателя составил 1,9%, а его значение- 69,2%. 

Необходимо отметить, что, не смотря на рост показателя занятости населения Донецкой области в 2009-2010 гг., показатель 
экономической активности в этот период снижался, что объясняется колебанием показателя безработицы. Так, численность экономически 
активного населения в возрасте 15-70 лет за 2010 г. возросла на 0,4 тыс. чел., составив 2166,6 тыс. чел., что меньше, чем аналогичный 
показатель 2008 г. на 100,7 тыс. чел., а численность экономически активного населения трудоспособного возраста возросла в течение 2010 
г. осталась на том же уровне – 2017,5 тыс. чел., что на 109,0 тыс. чел. меньше, чем в 2008 г. Таким образом, уровень экономической 
активности населения в возрасте 15-70 лет за 2009-2010 гг. упал на 0,7% и составил 63,7%, а трудоспособного возраста - на 1,7%, составив 
74,0% соответственно. Однако, в 2011 г. на РРРС Донецкой области наблюдался рост численности экономически активного населения с 
2166,6 тыс. чел. до 2173,1 тыс. чел. Структура экономически активного населения Донецкой области в 2008-2011 гг. приведена на рис. 1. 
 

2267,3
2138,8

128,5 36,1

2186,9
1981,3

205,656,0

2166,6
1983,7

182,9 31,7

2173,1
1995,4

177,7 31,1

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

ты
с.
че
л.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Экономически
активное население в
возрасте 15-70 лет 

Занятое население в
возрасте 15-70 лет   

Безработное
население по методике
МОТ в возрасте 15-70
лет
Зарегистрированная
безработица в
государственной
службе занятости

 
Рис. 1. Динамика экономически активного населения Донецкой области в 2008-2011 гг. 

 
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что конъюнктура РРРС Донецкой области за анализируемый 

период подвержена серьезным колебаниям. 
Дисбаланс РРРС региона, вызванный несоответствием количественных и качественных характеристик спроса и предложения 

рабочей силы количественно может быть измерен показателями, отражающими безработицу населения. 
По состоянию на 1 января 2011 года численность безработных, состоящих на учете в Донецкой областной службе занятости 

составила 31,7 тыс. чел., что на 5,1% больше, чем месяц назад и на 21,6% меньше, чем на 1 января 2010 г., однако в 1,1 раза больше, чем по 
состоянию на 1 декабря 2008 г. (30,2 тыс. чел.). При этом на учете находилось 3,1 тыс. чел., которые были высвобождены в связи с 
изменениями в организации производства, что в 2,3 раза меньше, чем на 1 января 2010 г. В декабре 2010 г. по вопросам трудоустройства 
обратился 281 гражданин этой категории.  

Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости за помощью в трудоустройстве, за 2010 год составила 
94,3 тыс. чел., что на 14,3% меньше, чем в предыдущем году. Общая численность воспользовавшихся услугами службы занятости 
уменьшилась за 2010 г. на 19,1% и составила 136 тыс. чел. (включая состоящих на учете на начало 2010 г.). В то же время в последние 
месяцы численность обратившихся за помощью в трудоустройстве возросла. Так, в декабре 2010 года этот показатель был больше 
аналогичного месяца 2009 г. на 14%.  

За 2010 г. было трудоустроено 50,4 тыс. чел., что больше 2009 г. на 8%. Уровень трудоустройства (отношение трудоустроенных 
государственной службой занятости к общей численности лиц, состоящих на учете) составил 37,1% против 27,8% в 2009 г. 

Официальный статус безработного на 1 января 2011 г. получили 97,2% незанятых граждан, из которых 68,4% получали помощь по 
безработице. Среди 32 тыс. безработных 43,7% занимали места рабочих, 42,9% - должности служащих, 13,4% - места, которые не 
требовали профессиональной подготовки. 

В общей численности безработных, по-прежнему, преобладали женщины - 65% (20,9 тыс.), а также молодёжь в возрасте до 35 лет, 
численность которой по состоянию на 1 января 2011 г. уменьшилась по сравнению с 1 января 2010 г. на 15,2% и составила 15,2 тыс. чел., 
или 48% всех зарегистрированных безработных. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2011 года составил в области 1,2% 
населения трудоспособного возраста против 1,5% на 1 января 2010 г. и 1,1% на 1 декабря 2010 г. При этом указанный показатель среди 
городского населения составлял 1,1%, среди сельского населения - 1,7%. 

Уровень безработицы экономически активного населения трудоспособного возраста за январь-сентябрь 2010 г., рассчитанный по 
методологии МОТ, составил 9,3% против 10% в январе-сентябре 2009 г. 

В структуре зарегистрированных безработных в 2010 году, как и ранее, преобладали лица, которые не были заняты до 1 года – 
83,9% (26,9 тыс. чел.), против 87,8% (48,2 тыс. чел.) в 2008 г., доля лиц, которые не были заняты более 1 года, составила 16,1% (5,1 тыс. 
чел.) против 12,2% (6,7 тыс. чел.) в 2008 году соответственно.  

Среди лиц, которые были не заняты более 1 года по причинам незанятости в 2010 году доля уволенных в связи с изменениями в 
организации производства и военнослужащих, уволенных по сокращению численности или штата без права на пенсию составила 11,4% (3,1 
тыс. чел.), уволенных по собственному желанию - 24,6% (6,6 тыс. чел.), выпускники учебных заведений - 8,3%, незанятые по другим 
причинам - 54,7% (14,7 тыс. чел.) (рис. 2). Вместе с тем, численность безработного населения за 2010 г. в возрасте 15-70 лет, рассчитанная 
по методологии МОТ,  сократилась на 12,4% (22,7 тыс. чел.) и составила  на конец года 182,9 тыс. чел, что на 42,3% больше, чем на конец 
2008 г.  
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Рис. 2. Численность зарегистрированных безработных по причинам незанятости в 2008-2010 гг., по состоянию на конец отчётного периода 

 
Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, рассчитанный по методологии МОТ, за 2010 год сократился на 1,0% и 

составил 8,4%, что на 2,7% превышает уровень 2008 года. Уровень безработицы населения трудоспособного возраста, рассчитанный по 
методологии МОТ, также сократился за 2010 год на  1,0% и составил 9,1%, превысив показатель 2008 года на 3,1%.  

За I квартал 2011 г. численность зарегистрированных безработных в Донецкой области составила 34,6 тыс. чел., что в сравнении 
с аналогичной датой 2010 г. больше на 3,3%, но на 4,3% меньше, чем в 2008 г. Из них 24,2 тыс. чел. - получали помощь по безработице, ещё 
1369 чел. - проходили профессиональное обучение. За I квартал 2011 г. произошёл рост численности безработных женщин на 9,1%,  а 
безработной молодежи в возрасте до 35 лет - на 12%. Удельный вес безработных женщин составил 65% всех зарегистрированных 
безработных (22,3 тыс. чел.), молодежи до 35 лет - 47% (16,3 тыс. чел.). Таким образом, численность безработной молодежи в возрасте до 
35 лет возросла по сравнению с 1 ноября 2008 года в 1,7 раза (по состоянию на 01.11.2008 г. - 13,4 тыс. чел.).  

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 1 квартала 2011 г. сократился по сравнению с 2008 г. на 0,1% и по сравнению 
с 2009 г. на 0,8% и составил 1,3% населения трудоспособного возраста, однако уровень безработицы экономически активного населения 
трудоспособного возраста, исчисленный органами статистики по методологии МОТ возрос в сравнении с 2008 г. на 3,4% и составил 9,1%.  

В среднем за 9 мес. 2011 г. численность безработных, сравнительно с соответствующим периодом 2010 г. в Донецкой области, 
снизилась на 11,6 тыс. чел и составила 176,9 тыс. чел. Уровень безработицы (по методологии МОТ), снизился с 8,7% до 8,1%, 
соответственно. При этом, в целом по Украине численность безработных  в среднем за 9 мес. 2011 г., составляла 1,7 млн. человек, что на 
56,7 тыс. чел меньше, чем за 9 мес. 2010 г. Уровень безработицы (по методологии МОТ) снизился с 8,0% до 7,8%, соответственно. 

Всего, в течение 2011 г. численность безработных граждан в Донецкой области составила 177,7 тыс. чел. При этом уровень 
зарегистрированной безработицы трудоспособного населения составлял 1,2%, а экономически активного населения в трудоспособном 
возрасте – 1,5%.  

Следует также отметить, что положительной тенденцией является сокращение численности граждан, имеющих статус 
безработного более 1 года (с 5148 чел. в 2010 г. до 3363 чел. в 2011 г.). В среднем, продолжительность безработицы в Донецкой области в 
2010 г. составляла 7 месяцев, что на 1 месяц было выше, чем в 2009 г. Большинство граждан находилось в состоянии безработицы от 3 до 6 
месяцев.  

На протяжении 2011 г. услугами государственной службы занятости всего в Украине воспользовались 1,9 млн. граждан, не 
занятых трудовой деятельностью. Численность незанятых граждан, которые обращаются за помощью в трудоустройстве к государственной 
службе занятости, возрастает в подавляющем большинстве регионов.  

В Донецкой области этот показатель уменьшился на 6,5%  против января-декабря 2010 г. и составил 127,1 тыс. граждан. Однако, 
увеличение численности незанятых граждан наблюдалось в 18 центрах занятости области. В 2011 г. в Донецкой области, как и в целом по 
Украине, увеличилась численность незанятых граждан, охваченных мерами активной политики содействия занятости: 

численность трудоустроенных увеличилась в сравнении с 2010 г. на 4,1 тыс.чел и составляла 54,5 тыс.чел, в т.ч. путем 
предоставления дотаций были трудоустроены 1156 чел, зарегистрировали предпринимательскую деятельность  1013 безработных; 

численность лиц, которые проходили профобучение возросла на 0,9 тыс. чел и составляла 15,8 тыс. чел; 
в общественных роботах, приняли участие 30,2 тыс. незанятых граждан, что на 1,0 тыс. чел больше, чем в январе- декабре 2010 

года. 
Одним из наиболее негативных воздействий экономического кризиса на состояние сбалансированности РРРС стало более чем 

пятикратное снижение спроса, т.е. сокращение вакансий для трудоустройства. Количество вакансий на РРРС Донецкой области в условиях 
кризиса экономики в течение одного года (с ноября 2008 г. по декабрь 2009 г. снизилось в 5,32 раза). 

В течение 2010 г. число свободных рабочих мест (вакансий), которое на начало 2010 г. было в области 3,3 тыс., увеличилось до 4,3 
тыс. При этом на каждое свободное рабочее место на 1 января 2011 г. претендовали 11 чел. против 13 чел. на 1 января 2010 г. и 8 чел. на 1 
декабря 2010 г. В том числе на вакантные места работников на конец декабря 2010 года нагрузка составила 9 чел. вместо 13 чел. в декабре 
2010 г., на места, которые не требуют специальной подготовки - 14 чел. против 10 чел., на должности служащих - 15 чел. против 13 чел. 
соответственно.  

Количество вакансий, зарегистрированных в центрах занятости области в январе-декабре 2011 г., составляло 92,5 тыс., что на 11,3 
тыс. больше, чем за аналогичный период 2010 г. Проблемой укомплектования вакансий, особенно для квалифицированных работников, 
остается низкий уровень зарплаты. Так, только у 7,3% вакансий зарплата выше средней по области. Средний размер оплаты труда в расчете 
на вакансию за январь-декабрь 2011 г. составил 1694 грн. Также наблюдалось резкое снижение заявленной потребности в 2009 г. по 
равнению с 2008 г. (почти в 3 раза), а затем повышение показателя в 2011 г. по сравнению с 2010 г.  

Выводы. Экономический кризис привнес углубление диспропорций спроса и предложения на РРРС. В 2008 г. наиболее высокий 
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уровень нагрузки (18 чел.) был характерен для квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, а в 2011 г. – для 
технических служащих. В настоящее время работодатели области отмечают дефицит квалифицированных кадров, что существует на 
предприятиях почти всех отраслей. Развитие экономики по принципу рыночных отношений показало, что внедрение новых технологий, 
использование нового оборудования невозможно без высококвалифицированных кадров. 

На формирование качественного кадрового потенциала региона существенно влияют такие факторы: система подготовки кадров 
при условии существования развитой сети учебных заведений и их профессиональная направленность; профессиональная ориентация 
населения; доступ населения к качественному профессиональному образованию; демографические процессы; миграция рабочей силы. 

Проведенный анализ сбалансированности РРРС Донецкой области показал, что рынок подвержен серьезным колебаниям в 
результате экономического кризиса. Спад производства и ухудшение финансового состояния предприятий в конце 2008 г. негативно 
сказались на РРРС и только в 2010 г. наметились положительные тенденции относительно роста занятости. Указанные тенденции развития 
экономик региона, дисбаланс на РРРС области провоцируют развитие безработицы. В течение 2011 г. численность безработных граждан в 
Донецкой области составила 177,7 тыс.чел. 

Одним из наиболее негативных воздействий экономического кризиса на состояние РРРС стало более чем пятикратное снижение 
спроса. Заявленная в 2011 г. потребность работодателей области в наемной рабочей силе составила 4108 чел, что несколько превышает 
уровень 2010 г., однако почти в 2,5 раза ниже, чем в 2008 г. За период 2008-2011 гг. наиболее значимым сокращение вакансий было в 
добывающей промышленности – почти в 7 раз, а наименее существенным  - в перерабатывающей промышленности – в 1,15 раза. При этом, 
в 2011 г. основная потребность работодателей (четверть общего количества) сконцентрирована в перерабатывающей промышленности, 
затем следуют – охрана здоровья и государственное управление.  

Количественным проявлением дисбаланса на РРРС является показатель нагрузки на 1 вакантное рабочее место, который в 2011 г. 
составлял 7 чел. (на 1 больше, чем в 2010 г.). Наиболее значительный дисбаланс имеет место по группам «технические служащие» и 
«квалифицированные работники сельского хозяйства…», где данные показатели составляют 21 и 20 соответственно. Наиболее 
«сбалансированной» является ситуация по квалификационной группе «квалифицированные работники с инструментом», где соотношение 
количества незанятых граждан и вакантных рабочих мест равняется 3. Таким образом, анализ РРРС Донецкой области подтверждает 
необходимость разработки мероприятий, направленных на его сбалансированность. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті отримали подальший розвиток теоретичні та науково-методичні підходи до оцінки збалансованості регіонального ринку робочої 
сили. Описано основні характеристики регіонального ринку робочої сили: стан, розвиток, рівновагу, стабільність. Проведено оцінку 
збалансованості ринку робочої сили Донецької області та встановлено напрями для формування його рівноважної структури. 
Ключові слова: регіональний ринок робочої сили, характеристики ринку робочої сили, збалансованість регіонального ринку робочої сили. 
РЕЗЮМЕ 
В статье получили развитие теоретические и научно-методические подходы к оценке сбалансированности регионального рынка рабочей 
силы. Описаны основные характеристики регионального рынка рабочей силы: состояние, развитие, равновесие, стабильность. Проведена 
оценка сбалансированности рынка рабочей силы Донецкой области и установлены направления для формирования его равновесной 
структуры. 
Ключевые слова: региональный рынок рабочей силы, характеристики рынка рабочей силы, сбалансированность регионального рынка 
рабочей силы. 
SUMMARY 
In this paper theoretical and methodological approaches to the assessment of regional balance in the labor market are development. The basic 
characteristics of the regional labor market such as situation, development, balance and stability are characterized. The balance of the labor market in 
Donetsk region are assessment and directions to its equilibrium structure are determined. 
Keywords: regional labor market, the characteristics of the labor market, the balance of the regional labor market. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Упродовж 
трьох останніх десятиліть парадигма соціального капіталу є предметом проведення емпіричних досліджень, що привертає все більшу увагу 
вчених у таких галузях науки, як соціологія, економіка, філософія, політологія, державне управління, історія та ін. Вирізняючи позитивний 
вплив, який на переконання багатьох дослідників 1-6 справляє соціальний капітал на сучасний економічний розвиток, вирішення 
соціальних проблем, становлення громадянського суспільства та суспільний розвиток у цілому, положення даної концепції є об’єктом 
палких наукових диспутів. Вкрай неоднозначним і критичним до соціального капіталу є ставлення економістів та істориків, особливо 
західних, які не тільки піддають сумніву його достовірність і практичну цінність, але доводять принципову несумісність даної концепції з 
економічною наукою, розглядаючи її, як «інтелектуальне непорозуміння в наукових колах», «деградацію соціальних наук» та ін. 7, с. 2-8. 

А відтак економічний аспект соціального капіталу потребує проведення подальших, більш ґрунтовних наукових досліджень. Дане 
питання ще більше актуалізується з огляду на те, що розвиток соціального капіталу вивчається нині в Україні, як фактор формування 
суспільних відносин без криз, зокрема економічної та політичної, існування яких призводить до підвищення соціальної напруженості, 
зниження рівня життя багатьох українців та інших суспільних аномалій та ін. Виходячи із викладеного вище, з’являються підстави 
стверджувати, що здійснення критичного аналізу економічного аспекту соціального капіталу є актуальним питанням, яке постає нині перед 
вітчизняною наукою економіки та має практичне значення в контексті здійснюваних в Україні сучасних трансформацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Перші 
фундаментальні дослідження соціального капіталу було проведено та опубліковано в наукових роботах таких західних дослідників, як 
П. Бурд’є, Г. Беккер, Дж. Коулмен, Р. Патнем. Різні аспекти даного феномену отримали свого розвитку в працях Р. Берта, У. Бейкера, 
П. Вілсона, К. Грутерта, А. Портеса, Р. Роуза, М. Шиффа, Б. Файна, Ф. Фукуями та ін. Науковий доробок у розроблення положень сучасної 
теорії соціального капіталу в різних галузях вітчизняної науки зробили С. І. Бандур, М. Є. Горожанкіна, О. А. Грішнова, М. С. Дороніна, 
Є. С. Драгомірова, Ю. К. Зайцев, Ю. Р. Мішин, М. Д. Лесечко, О. Г. Сидорчук, О. О. Убейволк та ін. Заслуговують на увагу і наукові роботи 
російських дослідників О. Т. Конькова, О. О. Конєва, А. В. Ланцман, Н. І. Ларіонова, Д. В. Меркулова, Д. Д. Попова, С. В. Ракші, 
О. М. Татарко, М. Я. Фейзби, С. А. Штирбул та ін., які поглиблено вивчали питання соціального капіталу. 
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М. Є. Горожанкіна розглядає соціальний капітал економічним інститутом, його неформальною складовою соціального зв’язку, яка 
забезпечує взаємодію агентів та сприяє досягненню економічного результату. Вона доводить, що цей вид капіталу є ресурсом максимізації 
економічної корисності агентів за рахунок довіри та взаємності партнерських зобов’язань 1, с. 4, 24. 

Ю. К. Зайцев у науковому дослідженні звертає увагу на те, що процес реформування економіки в Україні неможливий без 
становлення і розвитку соціального капіталу – інституту, який забезпечить позитивні зміни в системі виробничих відносин, підвищить 
рівень довіри громадян до держави, сприятиме соціально-економічному розвитку в країні та в її регіонах 2, с. 14-21.  

У науковій роботі О. Т. Конькова 3, с. 11, 36 акцентується, що соціальний капітал є необхідною умовою для досягнення успіху в 
підприємництві, а інвестування в цей вид капітал сприяє підвищенню ефективності ведення бізнесу. В економічній системі соціальний 
капітал дає підприємцям змогу доступитися до ресурсів, різних благ і цінностей, знизити витрати, пов’язаних з їх отриманням. У наукових 
працях А. В. Ланцмана, Д. В. Меркулова, М. Я Фейзби та ін. вказується на важливість розвитку соціального капіталу в контексті 
здійснюваних нині у Росії соціальних та економічних трансформацій, інтенсифікації процесів глобалізації.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Аналіз джерельної бази дає 
підстави зробити висновок, що в переважній більшості наукових праць і публікацій, як вітчизняних, так і російських дослідників, 
розглядаються здебільше позитивні сторони концепції соціального капіталу. Нині такий підхід до вивчення даної концепції видається 
певною мірою однобічним, якщо брати до уваги існування цілої низки критичних і, навіть, скептичних точок зору щодо соціального 
капіталу, як економічної категорії, яку обстоюють західні вчені. Роздвоєність наукових думок та існування в Україні наразі «пробілу» 
критицизму щодо економічного аспекту соціального капіталу і зумовило необхідність у виокремленні даних питань в окремий напрям 
дослідження та його проведення в межах даної статті.  

Метою і завданням дослідження статті є виявлення та узагальнення наявних у зарубіжній літературі критичних наукових поглядів 
на концепцію соціального капіталу, як економічну категорію.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результаті. Як вже зазначалося 
вище багато вітчизняних дослідників у різних галузях науки розглядають соціальний капітал, як один із нематеріальних чинників, який 
базується на соціальних зв’язках, довірі та інших морально-етичних цінностях. Соціальний капітал у залежності від ступеня його розвитку 
справляє позитивний вплив, як на ефективність економіко-господарської діяльності, функціонування окремого підприємства, так і на 
економічний розвиток регіону і країни у цілому. А відтак ними обстоюється думка щодо необхідності розвивати цей соціальний феномен і 
вид капіталу.  

Про економічні та господарські переваги соціального капіталу відмічають і західні науковці. Так, американський політичний 
економіст Ф. Фукуяма [5, с. 14] доводить, що соціальний капітал виконує економічну функцію, зокрема в частині зменшення транзакційних 
витрат, пов’язаних з розв’язанням формальностей, зокрема в укладанні контрактів, вирішенні адміністративно-бюрократичних перепон 
тощо. Інший американський науковець Дж. Коулмен вважає, що соціальний капітал позитивно впливає і на результати виробничої 
діяльності. Французький соціолог П. Бурд’є трактує поняття «соціальний капітал», як соціальні зв’язки, які можуть виступати ресурсом 
отримання вигод 6, с. 2-3. Р. Патнем розглядає цей феномен, як соціальні мережі (зв’язки), норми взаємодії і довіри, які виникають у 
відносинах між людьми [12, с. 83].  

У роботі «Соціальний капітал» 14, виданій в Оксфордському університеті колективом західних економістів, соціологів і 
політологів, розглядаються економічні аспекти соціального капіталу, зокрема теорія і практика соціального капіталу в економічній науці та 
його вплив на економічний розвиток. Дослідники зробили висновок, що розбудова соціальних бізнес-мереж є чинником, що позитивно 
впливає на розвиток підприємства, оскільки допомагає йому отримувати від членства в таких мережах прямі економічні переваги (вигоди). 
Втім результати проведеного в багатьох країнах світу дослідження, продемонстрували слабкий взаємозв’язок між розвитком соціального 
капіталу та підвищенням продуктивності, як економічної категорії.  

В іншій науковій праці «Соціальний капітал та економічний розвиток» 9 професор з університету Канади Патрік Франкоіс 
підкреслює, що з точки зору економіки довіра, як важлива складова соціального капіталу, істотно відрізняється від розуміння цього терміну 
в соціології. Зокрема, довіра означає установку особи діяти в домовлений спосіб, але до тих пір поки це не наносить їй матеріально-
фінансової шкоди (збитків, втрат). Іншими словами, ступінь існування довіри детермінований рівнем економічної вигоди агента. Крім того, 
позитивні наслідки інвестицій в соціальний капітал проявляються через певний період часу, а ризик втрати довіри, отриманої внаслідок 
капіталовкладення, є високим. Тому потрібно досить помірковано і виважено підходити до використання соціального капіталу, як 
механізму підвищення ефективності економічного розвитку. Науковець на підставі цілої низки розрахованих економічних показників 
також виявив досить слабкий взаємозв’язок між продуктивністю та соціальним капіталом. Він зробив висновок, що в економіці довіра, як 
критерій оцінки соціального капіталу, не може бути надійним виміром економічного розвитку : довіра може справляти тільки 
опосередкований вплив на економічний розвиток.  

Більш критичне і категоричне судження щодо ролі соціального капіталу в економічному розвитку висуває Бен Файн, професор з 
Кембриджського та Лондонського університетів, який він виклав у праці «Соціальний капітал проти соціальної теорії» 6. 
Проаналізувавши цілу низку опублікованих наукових робіт Г. Беккера, П. Бурд’є, Дж. Коулмена, Р. Патнема та інших західних науковців, 
які досліджували соціальний капітал, Б. Файн піддав досить жорсткій критиці положення даної концепції, яку він розглядає, як невдалу 
спробу об’єднати «соціальні міркування в русло економічної думки». На його думку, соціальний капітал не є панацеєю для усунення 
наслідків соціальної нерівності, спричинених неоліберальною теорією економічного розвитку. Автор зробив висновок, що застосовуваний 
прихильниками теорії соціального капіталу підхід до вимірювання соціальних мереж у кількісних показниках шляхом здійснення 
комплексних математичних підрахунків, є безглуздям. Критик вважає, що соціальний капітал доречно розглядати вужче – лише в контексті 
впливу соціально-політичних думок на економіку.  

Як стверджує Б. Файн, положення концепції соціального капіталу містять більше критичних запитань, ніж наукових обґрунтувань, 
зрозумілих відповідей і чітких пояснень. Відшукання взаємозв’язку між соціальною теорією та економікою є ніщо інше, як «колонізація» 
соціологією інших галузей наук. Учений вважає, що концепція соціального капіталу краще підходить для пояснення соціальних, 
політичних, державно-управлінських процесів (соціальні мережі, правопорушення, бідність, корупція, сімейні дисфункції, громадські 
справи, демократія, урядування тощо), ніж для аналізу економічної діяльності. В крайньому випадку соціальний капітал можна розглядати 
в контексті концептуальних, емпіричних і політичних аспектів теорій постмодерністського марксизму або неокласицизму. 

Некоректно з наукової точки зору видається, на його думку, розглядати соціальний капітал, посилаючись на зроблені в Світовому 
банку визначення даного поняття, як «недостатній зв’язок» та «клей, який утримує суспільство в єдності». Зрозуміло, що такі дефініції 
соціального капіталу ставлять під сумнів і зводять нанівець достовірність будь-яких підходів до його вимірювання, як економічної 
категорії, резюмує вчений. Навряд чи прийнятними для економістів є і такі недостатньо зрозумілі та розмиті трактування соціального 
капіталу, як : 

чинника, який «дає змогу суспільству функціонувати успішно»;  
«спосіб поведінки громадян, що призводить до суспільного добробуту»;  
«зорієнтованість та мотивація особи на традиції, норми, інститути та правила» та ін. 6, с. 189-190.  
У «Теорії соціального капіталу» 7, виданій Б. Файном спільно з професором Д. Мілонакісом у 2010 р., автор відмічає, що після 9 

років після опублікування праці «Соціальний капітал проти соціальної теорії» 6 упродовж яких він продовжував уважно слідкувати за 
розвитком концепції соціального капіталу, його ставлення до неї не тільки не змінилося, але стало ще більш категоричним і негативним. Це 
спонукало авторів не перевидавати попередню, а написати нову працю, в якій піддати соціальний капітал ще більшій критиці та визнати 
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дану концепцію «деградацією соціальних наук». Словосполучення «соціальний капітал» є, на його думку, взагалі несумісним з 
економічною наукою : якщо соціальний, то не капітал, а якщо капітал, то не соціальний. Іншими словами, з економічної точки зору між 
цими двома словами не може бути взаємозв’язку. Автори також ставлять під сумнів та аргументовано критикують інші положення 
концепції соціального капіталу, а саме :  

соціальний капітал не вдосконалює функціонування ринку, а лише доповнює різновиди неекономічної поведінки агентів, а саме її 
колективно-доброзичливим видом;  

визначення поняття «соціальний капітал» у викладі П. Бурд’є, Р. Патнема, Дж. Коулмена та інших науковців є досить «звуженими», 
мають цілу низку недоліків, зокрема в частині його вимірювання, та є «дефінітним хаосом»;  

соціальний капітал є «інтелектуальним непорозумінням в наукових колах», яке слід розглядати, як реакцію-відображення на теорії 
неолібералізму та постмодернізму 6, с. 2-8.  

Досліджуючи ґенезу концепції соціального капіталу, Б. Файн та Д. Мілонакіс також дійшли спільного висновку, що соціальний 
капітал «не має історії». Вчені-історики, особливо галузі історії науки економіки, в повному непорозумінні щодо цього поняття, а 
відсутність його «історичного коріння» призводить до існування цілої низки пов’язаних із цим недоліків. Вони зазначають, що термін 
«соціальний капітал» з’явився в кулуарах Світового банку, а потім «просочився» у наукові кола 6, с. 9.  

Точку зору щодо незначної історичної важливості та примітивності передумов виникнення концепції соціального капіталу обстоює 
Д. Гаггіо, професор з університету Мічигану. В опублікованій у журналі «Соціальна історія» статті «Чи потрібен соціальним історикам 
соціальний капітал?» він зробив висновок, що західні історики в своїх дослідженнях не придають важливого значення теорії соціального 
капіталу та, навіть, нехтують нею. Аналізуючи історичні передумови виникнення даної концепції, західний науковець звертає увагу на те, 
що її положення, одним із авторів яких є італієць Р. Патнем, розроблялися в специфічних історико-географічних умовах. Так, у 80-х рр. 
ХХ ст. Р. Патнем провів дослідження окремих видів господарської діяльності на 20 середніх за розмірами підприємствах, розміщених у 
невеликих промислових районах на півночі та сході Італії. На підставі аналізу окремих економічних показників діяльності мереж 
виробників і трейдерів та зіставлення їх з такими неекономічними категоріями, як довіра і норми взаємодії, Р. Патнем зробив висновок, що 
«асоціативне життя зв’язки – прим. авт. є вирішальним для економічного процвітання та політичної ефективності».  

На думку американського історика Даріо Гаггіо «економічне чудо» таких італійських міст, як Модена, Прато та Віченца, можна 
розглядати, як історичну подію місцевого значення або, щонайбільше, як випадок в історії європейської індустріалізації. Іншими словами, 
отримані Р. Патнемом результати дослідження є недостатніми, щоб розглядати їх, як науково-теоретичну базу концепції соціального 
капіталу. Втім, на початку 1980-х рр. успіх невеликих італійських підприємств набув світового значення та «канонічного статусу» в 
роботах соціологів, географів, філософів та ін. Таким чином, провінції Італії перетворилися в місцезнаходження «форми капіталізму з 
людським обличчям», яке базується на традиціях довіри, сімейних узах, інноваціях, гнучкості та відповідності реагування на ринкові зміни. 
В цьому контексті пропонується розглядати концепцію соціального капіталу, як інтерпретацію здійснюваних того часу в Італії економічних 
реформ, що базувалися на раціоналізації ринкових відносин і зв’язках з громадськістю. Такий підхід до економічної діяльності 
американський історик влучно охарактеризував, як капіталізацію соціальних зв’язків з подальшим перетворенням їх в авуари, економічні 
вигоди.  

Викладене вище дає підстави стверджувати, що критицизм Б. Файна є непоодиноким, небезпідставним і достатньо аргументованим 
в економіці. Критика поширюється і на «історичне коріння» концепції соціального капталу, яке «оголив» американський історик Д. Гаггіо.  

У роботі «Соціальний капітал в економіці, оснований на знаннях : теорія та практика» 15 на підставі аналізу, здійсненого її 
авторами Г. Вестланд, професором, відомим економістом із Швеції та іншими західними науковцями, також зроблено висновок, що 
поняття соціальний капітал є несумісним з економічною теорією капіталу. Феномен під назвою «соціальний капітал» не має ніякого 
відношення до факторів виробництва, а тому не може бути віднесеним економістами до традиційної концепції капіталу. На підставі 
отриманих результатів дослідження автори внесли пропозицію щодо заміни в терміні «соціальний капітал» слова «капітал» на інше – 
«мережі», а концепцію соціального капіталу трансформувати в концепцію соціальних мереж, яка в більшій мірі близька за розумінням і 
сутності першого поняття. У цьому контексті в термін «соціальні мережі», який набуває все більшого поширення серед економістів, 
необхідно внести відповідні корективи.  

Актуальним постає і потреба у проведенні більш ґрунтовного дослідження, спрямованого на виявлення взаємозв’язку між 
соціальними мережами та господарською діяльності окремого підприємства, економічним розвитком території. Має рацію і зроблене 
західними науковцями зауваження щодо існування проблеми визначення ефективних підходів до вимірювання соціального капіталу в 
економіці. Вони резонно стверджують : як неможливо визначити розвиток галузі автомобілебудування за показниками кількості ткацьких 
верстатів, так і неможливо виміряти економічний розвиток за такими показниками соціального капіталу, як кількість громадських 
організацій, членство в них та ін. 15, с. 24-25, 187.  

Подібну думку обстоює Ф. Херрерос, державний експерт іспанської Національної науково-дослідної ради, який виявив, що 
соціальний капітал має досить незначну причетність до визнаних в економіці видів капіталу. Він вважає, що дана категорія здебільше 
пов’язана з морально-етичними якостями індивідуумів і такими психологічними категоріями, як очікування, оптимізм, перевага, довіра 
тощо. Сутність соціального капіталу експерт пропонує розуміти через пошук, встановлення зв’язків і членство в соціальних мережах з 
метою отримання внаслідок цього доступу до певних ресурсів 11, с. 17, 123. 

У праці «Соціальний капітал : глобальні та локальні перспективи» 13, с. 179-181, опублікованій за результатами наукового 
дослідження, проведеного експертами з Інституту економічних досліджень при Уряді Фінляндії, також звертається увага на необхідність 
зміни назви поняття «соціальний капітал» на «соціальні мережі». Внесення такої поправки придасть даному терміну коректності та 
валідності з точки зору економічної науки. Цінністю таких мереж є обмін інформацією між їхніми членами, а взаємодія між ними на 
мікрорівні може справляти позитивний вплив на макрорівні. Теорія соціального капіталу є прийнятною здебільше для соціології та 
політології, оскільки в ній розкривається взаємозв’язок між довірою та демократією : підвищення рівня довіри громадян до держави 
призводить до підвищення рівня демократії в ній та навпаки. Автори праці роблять висновок, що економічний аспект категорії соціальний 
капітал потребує проведення поглиблених наукових досліджень. 

Фінський економіст-дослідник Р. Хєрппе 10, с. 20-21 з вказаного вище інституту, на підставі результатів проведеного 
дослідження стверджує, що існування соціального капіталу не гарантує економічного зростання та успіху в підприємницькій діяльності, а 
тому взаємозв’язок між цими категоріями є слабким. Нагальною постає необхідність у з’ясуванні, уточненні сутності та природи концепції 
соціального капіталу. Проблемним також залишається питання оцінки соціального капіталу, який, на відміну від фізичного, людського та 
інших видів капіталу, неможливо оцінити з причини повної відсутності показників вартості. Втім наявність позитивного пливу соціального 
капіталу на економічний розвиток, хоч невиразного, всиляє оптимізму та диктує потребу щодо усунення недоліку в визначені даного 
поняття. 

Питанням визначення ефективних методик вимірювання соціального капіталу, оцінювання і зіставлення відповідних показників на 
національному та міжнародному рівнях, було присвячене окреме засідання в Економічній і соціальній раді ООН (UN Economic and Social 
Council). В опублікованих матеріалах засідання 4, с. 1-4 відмічається, що значні зусилля, потрачені міжнародними експертами на пошуки 
та розроблення відповідних методик на базі вивчення національного досвіду, набутого в державних органах статистики в Фінляндії, 
Австралії та Канаді, не увінчалися успіхом. Віднайти методику, яка дала б змогу виміряти загальний обсяг соціального капіталу не 
вдавалося наразі ні в одній країні світу. Співробітники ООН зробили висновок, що вимірювання соціального капіталу, як різновиду 
капіталу, є більше тупиковим, ніж перспективним напрямом проведення досліджень. Найбільш проблемними виявилися такі питання : Чи 
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можливо соціальний капітал, як різновид капіталу, виразити в грошових одиницях? Чи існують інші способи об’єктивного вимірювання 
цього виду капіталу та виявлення змін в ньому?  

Отже, соціальний капітал на міждержавному та міжрегіональному рівнях неможливо виміряти адекватними показниками, зіставити 
та проаналізувати відмінності, динаміку тощо. А відтак, практично-прикладна цінність соціального капіталу в економіці викликає сумніви. 
Іншими словами, соціальний капітал не можливо оцінити, власне, як капітал, а можна тільки уподібнити з нематеріальним економічним 
чинником, який «невидимо зв’язує» та опосередковано сприяє позитивний вплив на суспільний розвиток. 

Результати здійсненого в статті аналізу наявних у зарубіжній літературі критичних наукових поглядів на концепцію соціального 
капіталу, як економічної категорії, дали автору змогу сформулювати такі висновки : 

1. Аналіз джерельної бази засвідчив, що різні аспекти соціального капіталу є предметом проведення цілої низки наукових 
досліджень, як правило в соціології та політології. З’ясовано, що у вітчизняних наукових працях соціальний капітал розглядається в 
основному як фактор, який позитивно впливає економічний розвиток, становлення громадянського суспільства та суспільний розвиток у 
цілому. Разом з тим, положення концепції соціального капіталу є об’єктом широких дискусій особливо серед зарубіжних учених.  

2. На підставі вивчення зарубіжної наукової літератури виявлено неоднозначність і діаметральна протилежність у ставленні 
багатьох західних економістів до положень концепції соціального капіталу, достовірність і практична цінність яких в економічній науці 
піддається ними глибокому сумніву та критиці. Встановлено, що «епіцентром» їхнього критицизму є термінологічна недосконалість 
поняття «соціальний капітал», як економічної категорії (з огляду на існуючі в економіці дефініції терміну «капітал»), а також фіаско в 
адекватному вимірюванні цієї категорії економічними показниками, як на локальному, національному та міжнародному рівнях. З 
критицизмом західних учених можна погодитися певною мірою. Дійсно, нині існують певні труднощі в визначенні та оцінюванні 
соціального капіталу, як економічної категорії. Втім, результати наукових досліджень, проведених багатьма вченими та дослідниками у 
даній області, є значним доробком до положень концепції соціального капіталу, який дає змогу усувати наявні в них недоліки та пробіли. 
Цілком очевидним постає наразі і той факт, що соціальний капітал має важливе значення в економічному і соціальному розвитку, 
політичному середовищі, суспільному житті в будь-якій країні. А відтак концепцію соціального капіталу не варто нівелювати в економічній 
науці та її ролі в економічному розвитку. Дана концепція потребує проведення подальших наукових досліджень із застосуванням 
міждисциплінарного підходу, тобто через призму різних галузей наук, в тому числі економіки.  

Перспективними напрямами проведення подальших розвідок є : проведення ґрунтовного дослідження поняття «соціальний 
капітал» як економічної категорії, розроблення пропозицій щодо внесення відповідних коректив у дефініцію; розроблення економічних 
показників, які адекватно вимірюють соціальний капітал на підприємстві, місцевому, національному та міжнародному рівнях. 

 
РЕЗЮМЕ 
Здійснений у статті аналіз джерел засвідчив, що концепція соціального капіталу є предметом проведення цілої низки досліджень, здебільше 
в соціології, політології, а також об’єктом диспутів у колах економістів. З’ясовано, що незважаючи на те, що соціальний капітал 
розглядається як фактор, який позитивно впливає на економіко-господарську діяльність і суспільний розвиток, ставлення західних 
науковців до положень даної концепції є вкрай неоднозначними і критичними. На підставі аналізу зарубіжної наукової літератури виявлено 
існування суттєвих недоліків у термінологічній визначеності поняття «соціальний капітал» та в підходах до вимірювання даної категорії 
економічними показниками, як на підприємстві, так і на місцевому, національному та міжнародному рівнях. 
Ключові слова: соціальний капітал, економіка, критичний аналіз, економічний розвиток. 
РЕЗЮМЕ 
Осуществленный в статье анализ источников засвидетельствовал, что концепция социального капитала является предметом проведения 
целого ряда исследований, по большей части в социологии, политологии, а также объектом диспутов в кругах экономистов. Выяснено, что, 
невзирая на то, что социальный капитал рассматривается как фактор, который положительно влияет на экономико-хозяйственную 
деятельность и общественное развитие, отношения западных научных работников к положениям данной концепции является крайне 
неоднозначными и критическими. На основании анализа зарубежной научной литературы выявлено существование значительных 
недостатков в терминологической определенности понятия «социальный капитал» и в подходах к измерению данной категории 
экономическими показателями, как на предприятии, так и на местном, национальном и международном уровнях. 
Ключевые слова : социальный капитал, экономика, критический анализ, экономическое развитие. 
SUMMARY 
The analysis of sources conducted in the article witnessed that the social capital conception is an object of plenty of researches contucted mostly in 
sociology, political science, as well as the disputes object in economists circle. It is explicated, dispite the fact that social capital is considered as a 
factor, which has positive impact on economic activities and social development, the attitudes of Western researches and academics towards the 
conception provisions are extremely varied and critical. Based on the analysis of foreign scientific literature there has been revealed substantial 
shortcomings in a terminology definition of the ‘social capital’ concept and in the approaches towards measuring of the category by economic 
indicators, both at an enterprise and on local, national and international levels. 
Key words: social capital, economics, critical analysis, economic development. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

 
Шаповалова Е.В., доцент кафедри управління персоналом і економіка праці  Донецького національного університету 
Нікітіна Н.В., асистент кафедри  управління персоналом і економіка праці Донецького національного університету   
 

Постановка проблеми. Тенденції сучасного розвитку українського суспільства наочно поставили проблему вивчення специфічної 
сфери діяльності, що до останнього часу фактично не вивчалася українськими науковцями і практиками – соціальної роботи. Здійснення 
реформ в економіці і політичному житті, соціальній і культурній сфері показує, що сьогодні держава не може обійтися без реалізації одного 
із напрямків організації життєдіяльності окремих людей і громад - соціальної роботи. Сучасне розуміння основ соціального розвитку 
виходить сьогодні звичайно з того, що соціальна політика держави повинна бути спрямована на створення умов, що забезпечують гідне 
життя і вільний розвиток людини. 

Актуальність теми статті визначається також складністю і суперечливістю сучасного періоду становлення української державності, 
кризовими проявами в усіх сферах. Перехід до ринку, погіршення умов життя значної частини населення країни, особливо безробітних, 
пенсіонерів, сімей з дітьми, виявили нездатність колишньої системи соціального забезпечення гарантувати кожній гідний життєвий рівень. 
У цих умовах як ніколи зростає значимість соціальної роботи як соціального механізму підтримки життєвих сил людини, що 
усвідомлюється суб’єктом соціальної роботи на різних рівнях, особливої уваги, на наш погляд, вимагає повсякденний рівень пізнання. 
Соціальна робота в Україні має свої особливості, обумовлені як історичним розвитком, так і впливом сучасних світових тенденцій, та 
здійснюється у нашій державі в умовах перманентної економічної кризи, що ще більш підтверджується тим, що, потреба у соціальному 
захисті всіх напрямів особливо зростає в кризові періоди, коли погіршується доля великої кількості громадян.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В світовій науковій літературі питання вивчення основ та проблем соціальної роботи 
доволі розвите. Тут слід зазначити роботи Едмунда Гуссерля [1], що фактично був першим європейським філософом, що зробив 
повсякденне життя предметом теоретичного осмислення. Подальший час, найбільш узагальнено аспекти соціальної роботи було викладено 
у роботах П. Картера, Т. Джеффса, Марка К. Сміта [2], М.Пейна [3], Дж. Коєна [4], Н. Розенблюма [5] та інш. Слід визначити роботи 
російських вчених: Є. Студенової [6], П. Павленука [7] та інш. В Україні слід відзначити наукові праці, присвячені висвітленню головних 
аспектів соціальної роботи, що виконані наступними авторами: Т.В. Семигіною, І.І. Миговичем. [8], Б. Бондаренком, І. М. Григою, 
Н.В. Кабаченком [9] та В.І. Полтавцем [10] та ін., якими було зазначено наочність та актуальність впровадження основних принципів 
соціальної роботи. 

Виділення невирішеної проблеми. Організаційно-економічний механізм формування та розвитку соціальної роботи в Україні, 
формування гідних соціально-побутових умов та забезпечення гідного життя громадян України потребує неухильної уваги держави до 
питання соціального захисту в Україні, тому що це завдання неможливо вирішити без ефективно організованого процесу соціальної 
адаптації громадян. Різні точки зору на досліджувану проблему свідчать про необхідність подальшої наукової розробки проблеми 
вдосконалення соціальної роботи з громадянами, як фактора успішної їх адаптації до подальшого цивільного життя. 

Метою дослідження є аналіз соціальної роботи як фактора соціальної адаптації громадян, визначення напрямів вдосконалення 
організаційно-економічного механізму соціальної роботи, та виявлення шляхів оптимізації. 

Результати дослідження. Соціальна робота як наука – це сфера людської діяльності, функція якої полягає у створенні та 
теоретичній систематизації об’єктивних  знань про соціальну сферу і специфічну суспільну діяльність. Як випливає з визначення соціальної 
роботи, прийнятого Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та Міжнародною федерацією соціальних працівників 27 червня 2001 
року в Копенгагені, «професійна діяльність соціальних працівників сприяє громадським змін, вирішення проблем людських взаємин; 
сприяє зміцненню здібностей до функціонального існуванню в суспільстві і звільненню людей з метою підвищення їх рівня благополуччя. 
Використовуючи теорії поведінки людини і суспільних систем, соціальна робота сприяє взаємодії людей з їхнім оточенням. Принципи прав 
людини і соціальної справедливості є фундаментом соціальної роботи» [11]. Головні функції соціальної роботи наведено на рис. 1.  

Практика соціальної роботи ґрунтується на певних наукових підходах, теоріях та методах. Їхнє розуміння є важливою умовою 
успішної реалізації основних завдань, які вона перед собою ставить. 

Між теорією і практикою існує тісний взаємозв’язок. Так, Г.Попович [12] формулює визначення теорії соціальної роботи як 
«логічного узагальнення досвіду суспільної практики, яке ґрунтується на глибокому проникненні у суть досліджуваного явища та 
розкриває його закономірності». Спочатку виникли два основні напрями у теорії соціальної роботи – психологічний і соціологічний. 
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ виникли дві школи: діагностична та функціональна, що займалися розвитком та обґрунтуванням кожного 
з вищеописаних напрямів. Прихильники діагностичної школи намагалися дати оцінку ситуації клієнта, зрозуміти та у певний спосіб 
впливати на причинно-наслідкові зв’язки між його зовнішнім (соціальним) і внутрішнім (психологічним) світом. Представники 
функціональної школи схилялися до твердження, що все у соціальному оточенні людини взаємопов’язане і утворює єдине ціле. Своїм 
головним завданням вони бачили вивчення і аналіз взаємопов’язаних механізмів, ланок і структур, які, на їхню думку, забезпечували б 
цілісність і сталість функціонування соціальної системи як конкретного клієнта, так і суспільства загалом. 

Згодом до цих двох напрямків розвитку базових теорій соціальної роботи, а саме соціологічного (серед теорій цього напряму 
домінують: теорія систем, емпірична, гуманістична, екологічна і соціальний конструктивізм) та психологічного (найважливішими теоріями 
якого є: психодинамічна і біхевіоризм) долучається ще й третій – комплексного спрямування (включає сучасніші теорії: теорія кризового 
втручання, фемінізм та теорія, спрямована на вирішення проблем). 

Для незалежної України актуальною є проблема створення ефективної науково-проектної бази для проведення соціальних 
досліджень, які б дали змогу накопичити позитивний досвід реформування різних сфер держави і суспільства, примножити людський 
капітал, економічні та інтелектуальні ресурси. Тим більше, що аналіз тенденцій розвитку людинознавчих наук свідчить про значно ширше 
запровадження ними вже у найближчому майбутньому різноманітних експериментальних методів. 

Сьогодні в Україні стоїть питання про створення нової методології національної науки та освіти, яка б ґрунтувалася на соціально-
культурній парадигмі їх розвитку і реформування. Успіх хоча б в одній із сфер багато значить для вирішення проблем у майбутньому. 
Сучасна соціальна політика держави – це, насамперед, координація громадських інститутів і соціальних груп населення з питання 
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активізації захисних дій осіб, які потребують допомоги, а також тих, хто не захищений, тимчасово не працює, хворий або знаходиться в 
кризі. Ця політика типова для ринкової економіки. 

 

 
Рис. 1. Перелік функцій соціальної роботи 

 
Розглянемо нормативне забезпечення системи соціальної роботи в Україні. Право громадянина на соціальний захист є 

конституційним правом. Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі нової, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в ін. випадках, непередбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Таким чином, в умовах розвитку правової держави в Україні, в центрі уваги є питання захисту прав людини, і в першу чергу тих, 
хто не захищений у соціальному відношенні, а це свідчить про значне підвищення ролі соціальної роботи. 

Система соціального захисту населення з її структурою установ, служб, центрів і органів управління є, з одного боку, створенням 
організаційної діяльності людей, колективів, які входять в цю систему, а з другого, - складає той же самий структурний простір, поле 
діяльності, в рамках якого здійснюється соціальна робота, її удосконалення і розвиток. Основні завдання соціальної роботи наведено на 
рис. 2. 

Вхідна мета соціальної роботи - вивчення соціальних потреб різних категорій людей. Після того як потреби вивчені і оцінені, 
виявлено можливості та методи їх задоволення перед соціальними працівниками виникає мета: захист соціальних інтересів людей, в першу 
чергу, не здатних самостійно забезпечити своє існування. 

Важливою метою соціальної роботи в умовах ринку є розкриття творчих здібностей людей, завдяки чому вони знаходять 
самостійність у вирішенні своїх проблем. 

Поширена не зовсім правильна думка про те, що соціальна робота має на меті надання матеріальної та фінансової допомоги 
нужденним, встановлення опіки над немічними. Дійсно, сьогодні в Україні вона є головною в діяльності державних і громадських органів 

Функції соціальної 
роботи 

Гносеологічна (теоретико-пізнавальна) – постійно 
збагачується інформацією про проблеми які існують 

Педагогічна – передбачає гуманне ставлення до людей 
(фактичних та потенційних клієнтів соціальних служб) 

Регулятивно-профілактична – використання різноманітних 
механізмів для запобігання і усунення негативних явищ у суспільстві 

Інформаційно-комунікативна – полягає у виявленні осіб, які 
потребують допомоги інформаційних служб, створення баз даних про 
них, інформування соціальних служб про цих людей; забезпечення 

контакту інформацією про наявні соціальні служби 

Інформаційно-комунікативна – у виявленні осіб, які 
потребують допомоги інформаційних служб, створенні банків про 

них, інформації соц. структур про цих людей (сім’ї, групи); 
забезпечення контакту інформацією про наявні соціальні служби 

Соціо-інтеграційна – об’єднує знання, зусилля фахівців 
різних сфер, галузей з метою розв’язання комплексних програм 

Аналітико-прогностична – полягає у вивченні фахівцями 
соціальної роботи. Демографічної ситуації і психологічної 

невлаштованості, вивчення потреб у соціальній допомозі серед різних 
прошарків населення та реальних можливостей їхнього задоволення у 
різних регіонах, передбачення розвитку соц. процесів, формування 

програм, спрямованих на послаблення наростання соціальної напруги 
у суспільстві тощо. 
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соціального захисту населення. Однак, якщо соціальна робота обмежиться тільки подібними цілями, вона буде сприяти розвитку 
утриманства у нужденних, що сьогодні досить широко проявляється. 

 

 
Рис. 2. Мета та завдання соціальної роботи 

 
Світова практика соціальної роботи показує, що головне - це стимулювання ініціативи, творчості, створення для нужденних таких 

умов, в яких вони могли б знайти вихід із скрутного становища, змогли б, спираючись на соціальну підтримку, знайти здатність самостійно 
забезпечувати свої потреби. 

Створення умов для самостійного життєзабезпечення - це концептуальна мета соціальної роботи. 
Досягнення перерахованих вище цілей з логічною неминучістю має привести до утвердження в суспільстві духу гуманності, 

взаємної поваги, вимогливості і допомоги, що можна розглядати як підсумкову мету соціальної роботи. У цьому випадку її кінцева мета 
зливається з цілями інших видів суспільної діяльності: економічній, правовій, культурній та ін. 

Додатковими функціями із захисту непрацездатних та малозабезпечених громадян є підготовка нормативних актів, які регулюють 
надання нових видів соціальної допомоги за рахунок коштів регіонального фонду соціальної підтримки населення. У даний час загальний 
стан правового регулювання соціальних питань в Україні принципово не відповідає найнагальнішим завданням забезпечення соціального 
захисту населення. Це призводить до наростання соціальної напруги, деформує політичну орієнтацію суспільства. 

 

 
Рис. 3. Складові організаційно-економічного механізму формування соціальної роботи 

 
Головні недоліки існуючої системи, яка сформована низкою підзаконних нормативних актів, часто неузгоджених та внутрішньо 

суперечливих між собою, безпосередньо породжені відсутністю законодавчого визначення основних засад системи соціального захисту 
населення. Вони мають відповідати новим соціальним реаліям суспільства з економікою перехідного типу та завданням формування 
громадянського суспільства. 

Прикінцева мета соціальної роботи: Досягнення таких наслідків, 
коли необхідність в допомозі соціального працівника у клієнта відпадає 

збільшення ступеня самостійності клієнтів, їх 
здатності контролювати життя і більш ефективно 
вирішувати виниклі проблеми 

За
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створення умов, за яких клієнти можуть у 
максимальному ступені виявити можливості і одержати все, 
що їм належить за законом 

адаптація або реадаптація людей у суспільстві 

створення умов, за яких людина, незважаючи на 
фізичне каліцтво, душевний зрив або життєву кризу, може 
жити, зберігаючи почуття власної гідності і повагу до себе з 
боку оточуючих 

Організаційно-економічний механізм формування соціальної роботи 

визначення потреб у матеріальних (грошових та натуральних) і 
трудових (професійних кадрів і добровольців) ресурсах, які потрібні 

для надання різних форм соціальної допомоги і підтримання населення 

оцінка загального обсягу ресурсів у грошовому і натуральному 
виразі на підставі нормативів, які розробляються вищими і 

територіальними органами управління і необхідні для забезпечення 
різних соціальних програм для соціальної підтримки і допомоги 

визначення основних і додаткових джерел фінансування 
програм соціального захисту населення
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На нашу думку, було б доцільним систематизувати законодавство щодо соціальної роботи, чим передбачити правові основи для 
задоволення найнагальніших потреб громадян і побудови сучасної дієвої та ефективної системи соціальної підтримки населення та у 
кінцевому підсумку – забезпечення конституційного права кожної людини на гідні умови її життя. 

Соціальний захист — це система державного гарантування прав громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в 
інших випадках, передбачених законодавством України. Соціальний захист забезпечується на основі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів охорони здоров’я, догляду за непрацездатними та 
соціального забезпечення, інших організаційних та фінансових заходів, що здійснюються безпосередньо державою, сприяння здійсненню 
таких заходів громадськими та іншими недержавними організаціями. 

Держава гарантує органам місцевого самоврядування прибуткову базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні 
мінімальних соціальних потреб на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціально-
природного та економічного стану відповідних територій. 

Сутність ефективності соціальної роботи виражається у здатності держави і суспільства, системи соціального захисту населення 
або її окремих елементів позитивно реагувати і відповідати на запити, потреби населення, насамперед соціально вразливою його частини. 
Тому поняття «ефективності» соціальної роботи можна виразити як максимально можливе досягнення мети по задоволенню потреб 
населення (клієнта соціальної служби) при оптимальних витратах. Інакше кажучи, ефективність соціальної роботи відображає 
характеристику результату цілеспрямованої діяльності по досягненню поставленої мети. 

Висновки та пропозиції. В даний час міністерства і відомства, які мають соціальні служби, спираючись на державні органи України 
та органи місцевого самоврядування, намагаються вирішити складну задачу, пов'язану з розвитком створеної мережі установ, що надають 
населенню широкий спектр соціальних послуг, адресованих головним чином найбільш соціально вразливим групам населення, які 
відчувають постійні труднощі в повсякденному житті. Розвитку мережі установ соціальної допомоги перешкоджають різні фактори: 

слабка правова база системи соціального обслуговування; 
обмеженість фінансових ресурсів, наявних у розпорядженні у урядових органів на державному і регіональному рівнях, дефіцит 

коштів в органах місцевого самоврядування; 
відсутність координації діяльності міністерств і відомств у сфері соціального обслуговування; 
дефіцит персоналу, що володіє професійною підготовкою в галузі соціальної роботи; 
низький соціальний статус і неадекватна заробітна плата працівників соціальних служб; 
недостатнє використання фінансових, економічних та інтелектуальних можливостей неурядових установ. 
Для більш інтенсивного і комплексного розвитку соціальних служб у всіх регіонах, на всіх рівнях відповідно до потреб сім'ї та 

дітей органам місцевого самоврядування належить вжити заходів щодо цільового фінансування муніципальних програм які передбачають 
відкриття і розвиток установ соціального обслуговування сім'ї та дітей, матеріально-технічне, науково-методичне та кадрове забезпечення 
їх діяльності. 

Сьогодні актуальні питання соціального обслуговування населення в сучасному його розумінні. Проте недоліки соціального 
обслуговування очевидні. 

Сучасні вимоги до соціальних служб та до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців 
зазначеного профілю. Особливу увагу треба приділити якості навчання, забезпечення оптимального поєднання традиційних і нових 
підходів при акценті на активні методи навчання майбутніх фахівців у галузі соціальної роботи. 

Також необхідно розвиток нормативно-правових основ організації і функціонування закладів соціального обслуговування; 
розробка науково-методичних основ діяльності мережі закладів соціального обслуговування; державна підтримка розвитку матеріально-
технічної бази установ соціального обслуговування; розробка проектної документації для будівництва закладів нового типу, розвиток 
міжрегіонального та міжнародного співробітництва та інформаційне забезпечення діяльності установ соціального обслуговування 
населення. 

 
РЕЗЮМЕ  
Розглядаються особливості становлення соціальної роботи в сучасній Україні, обумовлені труднощами перехідного періоду, 
супроводжуваного зміною соціального контексту, трансформаційними процесами, які призвели до зубожіння значної частини населення, 
безробіття, падіння народжуваності, руйнуванню інституту сім'ї та шлюбу, зростанню соціальних девіацій і ряду інших деформацій 
соціального здоров'я суспільства.  
Ключові слова: соціальна робота, деформація суспільства, організаційно-економічний механізм 
РЕЗЮМЕ 
Рассматриваются особенности становления социальной работы в современной Украине, обусловленные трудностями переходного периода, 
сопровождаемого изменением социального контекста, трансформационными процессами, которые привели к обнищанию значительной 
части населения, безработице, падению рождаемости, разрушению института семьи и брака, росту социальных девиаций и ряду других 
деформаций социального здоровья общества.  
Ключевые слова: социальная работа, деформация общества, организационно-экономический механизм 
SUMMARY 
The features of the formation of social work in modern Ukraine, due to the transition, followed by a change in the social context of the transformation 
process that led to the impoverishment of the majority of the population, unemployment, a drop in the birth rate, the destruction of the family and 
marriage, the growth of social deviance and a number of other strains of social health society.  
Key words : social work, social strain, organizational and economic mechanism 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Шаульская Л.В., д.э.н., проф., ДонНУ 
Панькова А.Д., экономист, ИЭП НАН Украины   
 

Постановка проблемы. Интеграция Украины в мировое сообщество, развитие ее национальной экономики и международных 
отношений ставит перед отечественным бизнесом вопросы формирования и развития социальной ответственности. Эта проблема является 
достаточно новой для Украины, поэтому остается мало исследованной. Внимание к этой теме обусловлено поиском путей гармонизации 
отношений между бизнесом, государством и обществом. 

Исследование международного опыта становления, использования и развития КСО является актуальным для Украины, т.к. 
отечественная хозяйственная среда не прошла в своем историческом развитии необходимых этапов, которые в западном обществе привели 
к осознанию важности социальной ответственности. Неэффективность большинства институтов отечественной рыночной среды 
увеличивает потребность в формировании национальной модели социальной ответственности в рамках системы «бизнес - власть - 
общество». 

С каждым годом развитие социальной ответственности бизнеса становится все более необходимым для Украины. Это связано с 
тем, что отечественные предприятия все сильнее подвергаются воздействию внешней среды и должны соответственно реагировать на его 
запросы, через увеличение роли человеческого капитала постепенно меняется понимание работниками понятие достойного рабочего места, 
справедливости вознаграждения за труд, эффективности занятости, возрастают их требования к компании-работодателя, распространение 
принципов открытости и прозрачности деятельности формирует хороший имидж компании; все более возрастает внимание потенциальных 
инвесторов к информации о конкурентоспособности компании, ее заботе об окружающей среде, социальной ответственности и т.д. 

Анализ последних публикаций. Научные исследования и вклад в развитие теории и практики социальной ответственности 
представлены в работах Ф.Визера [2], Л.Мизеса [3], Ф.Хайека [4], П.Друкера [5], Д.МакКлелланда [6]. Среди российских и отечественных 
исследователей – это научные труды Е.Гришновой [7], Л.В.Бабаевой [8], Т.И.Заславськой [9], В.В.Радаева [10], В.Г.Смолькова [11], 
И.П.Булеева [12], А.М.Колота [13] и т.д. 

Целью статьи является обобщение и оценка международного опыта по формированию и внедрению принципов корпоративной 
социальной ответственности, возможность и необходимость изучения данного опыта в Украине. 

Результаты исследования. Понятие социальной ответственности возникло еще в начале 1950 годов, вошло в корпоративное 
управление США и Канады, тогда в обществе возник новый взгляд на проблему отношений бизнеса к обществу. Деятельность компаний 
начала оцениваться с точки зрения этичности их поведения в отношении сотрудников, клиентов, инвесторов и поставщиков. Политика 
компаний была радикально изменена: вовлеченность бизнеса в решение социальных и экологических проблем давала эффективный 
результат. В Европе становление КСО произошло позднее - в 1995 году была сформирована сеть евро бизнеса занялась распространением и 
популяризацией принципов корпоративной социальной ответственности, которая официально внедрилось в 2000 году на Лиссабонском 
европейском саммите. 

Согласно международному стандарту ISO 26000 [17], социальная ответственность – это ответственность организации за влияние 
ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: 

содействует устойчивому развития, включая здоровье и благосостояние общества; 
учитывает ожидания заинтересованных сторон и соответствует применяемому законодательству; 
согласуется с международными нормами поведения и интегрировано в деятельность всей организации. 
На процесс формирования корпоративной социальной ответственности и ее принципов существенное влияние оказывают 

международные организации: Международная Организация Труда, Организация Объединенных Наций (ООН) и ее агентства, Европейское 
Сообщество с его составными частями, ведущие мировые бизнес структуры, общественные и другие политические организации. 

Политика КСО распространяется на такие направления как: формирование и улучшение имиджа предприятия; корпоративное 
развитие, управление персоналом, здоровья, охрана труда, экологического окружающей среды; взаимодействие с местными органами 
власти, государственными структурами для решения общих социальных проблем; PR. 

Анализ систем государственного регулирования в сфере корпоративной социальной ответственности свидетельствует о том, что 
все больше стран уделяют серьезное внимание вопросам корпоративной социальной ответственности и внедряют ее принципы на разных 
уровнях. Гарантом внедрения корпоративной социальной ответственности, в значительном количестве зарубежных развитых стран 
является государство и его институты [16]. 

В 2002 году в Австрии был разработан Кодекс корпоративного управления, который предусматривает стандарты контроля 
предприятий на основе международных стандартов корпоративного управления и австрийского законодательства. Федеральное 
министерство труда, социальных вопросов и защиты прав потребителей играет активную роль в продвижении КСО. Оно организует раз в 
год открытые дискуссии, тренинги, практические семинары. В них принимают участие крупные, средние и малые компании с целью 
получения и повышения знаний по социальной ответственности и улучшения ее внедрения в стране. Лучшие компании получают 
вознаграждения и финансирование для дальнейшего развития. Федеральное министерство финансов ввело критерии корпоративной 
социальной ответственности в проведении государственных закупок, выбирая для сотрудничества партнеров по социальным 
предложениями. Именно сочетание экономической, социальной и экологической составляющих устойчивого развития обусловливает 
комплексную социальную ответственность, которая отслеживается и регулируется на государственном уровне. Федеральное министерство 
сельского хозяйства, лесничества, окружающей среды и водного менеджмента разрабатывает стратегии по устойчивому развитию и 
организует «недели устойчивого развития» вместе с бизнесом, Федеральным министерством экономики и труда, Федеральным 
министерством иностранных дел и др.. С 2002 года Федеральное министерство экономики и труда стимулирует к деятельности в 
определенных направлениях через предоставление таких наград: «Лучшие условия по безопасности и здравоохранения», «Лучшие условия 
труда на предприятии», «Отечественный менеджер года», «Лучшее место работы в Австрии», «Лучший отчет по устойчивому развитию » 
[16]. 

Полезным для Украины может стать опыт Бразилии, где основным препятствием для развития корпоративной социальной 
ответственности стал высокий уровень коррупции. Законодательство Бразилии во внедрении КСО использует политику поощрения, 
стимулирует компании к социальным инвестиции через партнерство с государством. На местном уровне существуют программы 

                                           
© Шаульская Л.В., Панькова А.Д., 2012 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 294 

вознаграждений за внедрение бизнесом добровольных стандартов КСО. Это помогло увеличить осведомленность КСО и превратить ее в 
один из самых весомых стимуляторов национальных компаний. Также, правительство Бразилии создало механизм сертификации для 
награждения компаний за выполнение отдельных правительственных политик в сфере КСО. Бразильский национальный банк 
экономического развития внедрил кодекс этики, согласно которому все, кого он финансирует, должны соблюдать нормы национального 
трудового кодекса. Контракты банка содержат «социальный» раздел, который рассматривает вопросы детского, принудительного труда и 
дискриминации. Нарушение норм этой части может привести к расторжению контракта [19]. 

Правительство Великобритании сыграло основную роль во внедрении стандартов КСО в таких сферах, как охрана окружающей 
среды, здравоохранение, безопасность занятости [16]. Еще в 2000 году правительство назначило первого министра по корпоративной 
социальной ответственности, который обеспечивал руководство и поддержку лучших социальных практик компаний. В 2005 году была 
разработана стратегия устойчивого развития для стимулирования ответственного поведения, инноваций и внедрения лучших мировых 
практик по КСО. Значительная доля работы в правительстве выполняется Департаментом по делам Международного Развития (DFID), 
который занимается вопросами этической торговли и внедрением бизнес-моделей, что способствует формированию более выгодных и 
взаимосогласованных отношений между производителями и британскими потребителями. Также правительство использует возможности 
бизнеса для преодоления дифференциации между бедными районами и всей страной. К 2011 году в стране работала программа грантов 
(общая сумма - 130 млн. фунтов стерлингов), направленная на возможность местным компаниям сделать свой вклад в общее 
благосостояние британского общества. Одним из важнейших аспектов развития КСО в Великобритании является создание в 2007 году 
академии КСО, которая учит и совершенствует профессиональные навыки по социальной ответственности. Обучение предоставляется 
компаниям независимо от формы или размеров и учебным заведениям Великобритании.  

Германия интенсивно начала активные действия в сфере КСО в 2009 году [16]. Если раньше правительство отмечало, что 
социальная ответственность важна для страны, то с принятием новой Национальной стратегии КСО был принят «План действий КСО в 
Германии», в котором отмечается, что корпоративная социальная ответственность является добровольной деятельностью компании. 
Национальная стратегия КСО направлена на развитие конкуренции, которая стимулирует активную корпоративную ответственность и 
предоставляет конкурентные преимущества на рынке. Целью этой стратегии является разработка общих целей через общественный диалог, 
а не установление четких правил. Основными сферами деятельности стратегии являются: доверие и развитие КСО (особенно среди малого 
и среднего бизнеса) интеграция КСО в образование, тренинги, науку и исследования, укрепление КСО на международном уровне, 
установление дружеского среды КСО. Это дало заметные результаты, для немецких компаний стало нормой внедрять проверки для своих 
поставщиков по вопросам экологических и социальных последствий. Основной проблемой Германии является привлечение к КСО малого и 
среднего бизнеса. 

Дания уделяет много внимания поддержке КСО, своим опытом она заинтересовывает международных партнеров, потому что 
96,8% датских предприятий являются малыми или средними, но несмотря на это, уровень реализации корпоративной социальной 
ответственности является очень высоким. Страна имеет специальный правительственный орган по вопросам КСО, правительственную 
программу, именно Дания инициировала разработку и тестирование международного стандарта по КСО - ISO 26 000 [17]. Дания занимает 
высокие позиции в рейтингах конкурентоспособности и в списках самых успешных компаний. В 2004 году была внедрена инновационная 
программа партнерства для развития КСО, благодаря которой Министерство иностранных дел начало поддерживать датские предприятия, 
работающие за рубежом. Дания находится на пути успешного формирования устойчивого развития. 

Законодательство Испании уделяет все больше внимания распространению принципов КСО. Еще с 80-х годов существуют законы 
о занятости и ответственность работодателей, Закон о социальной интеграции инвалидов обязывает компании, где работает более 50 
рабочих нанимать инвалидов (квота 2%) [19]. В 2007 году правительство приняло закон, регламентирующий полное равенство между 
женщинами и мужчинами во всех сферах жизнедеятельности, особенно в сфере занятости. Хотя качество внедрения КСО в Испании не 
достаточно высокая, но позиция самих испанцев настроена на развитие социальной ответственности. Свою главную цель во внедрении 
КСО правительство видит в привлечении к этому малого и среднего бизнеса и выявлении взаимосвязей между экономическим кризисом и 
корпоративной социальной ответственностью. 

В Италии в развитии корпоративной социальной ответственности заинтересовано все общество, инициатива поступает как от 
членов общества, частных предприятий, так и от государства. Вопросами развития КСО занимаются Национальная торгово-промышленная 
палата и Министерство труда и социальной политики, которое предложило использовать более широкий подход к проблемам КСО по 
следующим направлениям: управление; поставки, инструментарий государственной политики, здравоохранение и безопасность. 
Основными целями политики КСО являются: пропаганда и распространение КСО культуры в национальной экономической системе; 
показать общественности, что КСО является эффективной, распространение индикаторов, которые будут использоваться компаниями для 
оценки программ КСО, содействие обмену опытом между странами для выявления и распространения передового опыта на глобальном 
уровне. Среди главных приоритетов на производственном уровне стоит решение проблемы изменения условий и безопасности труда на 
рабочем месте. 

Формирование КСО в Литве началось в 2005 году, когда в стране была сформирована Национальная сеть социально ответственных 
предприятий, куда входило 50 компаний. Эта сеть предоставляет возможность учиться, способствует развитию сотрудничества и 
партнерства между различными секторами для достижения целей устойчивого развития. В 2007 году в Литве была введена Национальная 
награда ответственному бизнесу, а с 2008 года она награждалась уже в трех номинациях: «работодатель года», «партнер года», «социально 
ответственное предприятие года». Главными участниками развития КСО в Литве являются: Министерство социальной безопасности и 
труда; Министерство охраны окружающей среды; Министерство экономики; Министерство финансов; Министерство образования и науки. 

Основой модели социального государства в Норвегии является партнерство между государством и частным сектором. 
Министерство иностранных дел является основной движущей силой, Министерство охраны окружающей среды, Министерство труда и 
социальных дел, Министерство промышленности и торговли и Министерство финансов также вовлечены в продвижении КСО. При 
поддержке правительства проводятся различные исследования в сфере КСО. Основными темами КСО для Норвегии являются: права 
человека, борьба с коррупцией, инвестирования и помощь в развитии. Основным документом Норвегии с КСО «Белая книга по социальной 
ответственности», основными целями которой становится увеличение вовлеченности и знания о КСО, объяснение роли ответственности, 
отслеживания рисков и дилемм в развивающихся странах, в разрезе КСО. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются одними из крупнейших центров бизнеса, который отличается экономической и 
политической стабильностью. В условиях быстро растущей экономики, одним из важнейших деловых вопросов стала корпоративная 
социальная ответственность и ее роль в бизнес-среде ОАЭ. Но большинство КСО-деятельности в ОАЭ осуществляется не местными 
компаниями, а транснациональными корпорациями, такими как Intel, DHL, Shell и др. Государство регулирует КСО с помощью стратегии 
Министерства социальных дел, базирующейся на поддержке сотрудничества между государством и частным сектором с социальных 
проектов и корпоративной ответственности. Дубайская торговая палата создала отдельный Департамент, предоставляющий информацию и 
помощь для бизнеса в сфере устойчивого развития и социальной ответственности, их влияние на эффективность компании. 

Развитие КСО в Польше началось в 2004 году, правительство начало активную деятельность по распространению принципов КСО 
и представление всех преимуществ для бизнеса и общества. В 2009 году была создана правительственная группа, состоящая из 
представителей различных правительственных структур и возглавляетмая представителем Министерства экономики. Политика Польши в 
сфере КСО базируется на таких принципах: продвижение концепции корпоративной социальной ответственности и распространение 
информации об инициативах внедренных международными организациями в этой области, распространение информации о связи между 
добровольными обязательствами по корпоративной социальной ответственности и повышением конкурентоспособности компаний и их 
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авторитета на рынок; популяризация концепции корпоративной социальной ответственности среди иностранных инвесторов; 
популяризация концепции корпоративной социальной ответственности между местными правительственными ведомствами. 
Правительством Польши много внимания уделяется экологическому фактору, организуя конференции для деловых партнеров по вопросам 
экологического менеджмента. 

На пути развития КСО во Франции, в 2003 году правительством была разработана и принята четкая Национальная стратегия 
устойчивого развития Франции. В 2001 году страна стала первой требовать от биржевых компаний составлять отчеты, в которых 
содержится информация о состоянии рабочих, мобильность персонала, рабочее время, социальные отношения, здоровье и безопасность, 
обучение, распределение средств, КСО своей компании. Также компании должны отчитываться о сохранении энергии и уменьшение 
влияния на окружающую среду. С 2009 года правительство обязало другие компании также отчитываться о своей деятельности, был создан 
сайт лучших отчетов. Государственная политика Франции поощряет развитие КСО через соответствующие инвестиции, награды для 
лучших предприятий. 

Корпоративная социальная ответственность в Чили является весьма распространенной, она внедряется в бизнес, научные круги, 
средства массовой информации. Развития КСО способствовала чилийская экономика, основанная на экспорте сырьевых товаров, которые 
не будут конкурентоспособными, если компания и правительство не будут придерживаться принципов устойчивого развития. Среди 
достижений чилийского правительства можно отметить следующие: в 2008 году был сформирован Комитет по социальной ответственности 
в государственном секторе, который определяет принципы КСО для государственных структур. Был принят Кодекс надлежащей трудовой 
практики (Code of Good Labour Practices), ежемесячно проводятся семинары государственного управления и социальной ответственности. 
Получил развития социальный диалог по предотвращению рисков, созданию благоприятных условий труда и защиты здоровья работников. 
В 2009 году был учрежден Совет из устойчивых государственных закупок, а в 2010 году была разработана Концепция для этого проекта. 
Социальной ответственностью в сфере трудовых практик занимается Институт охраны труда, целью которого является обеспечение 
безопасности и гигиены труда. Среди главных задач Института является обучение местных лидеров профсоюзов принципам применения 
ISO 26000. 

Корпоративная социальная ответственность активно развивается в Японии. В 2001 году Кабинет министров Японии был 
сформирован комитет, объединяющий ученых и специалистов для обсуждения кодексов поведения корпораций. По результатам этой 
работы, в 2002 году был опубликован документ «Формирование потребительского доверия в бизнесе: Рекомендации для корпоративных 
кодексов поведения в отношении взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и благосостояния потребителей». Каждое из 
соответствующих министерств принимает активное участие в становлении КСО в Японии. Особенностью КСО в Японии является акцент 
на экологическом менеджменте. Еще в 1990-х годах, японские компании разработали системы экологического менеджмента, направленных 
на выполнение требований сертификата ISO14001. Сейчас около 600 компаний публикуют свою экологическую отчетность. Государство 
активно внедряет экологические инновации, сокращает налоги для экологически чистых продуктов и т.п. 

Анализируя международный опыт использования корпоративной социальной ответственности необходимо отметить, что в 
развитых странах за активное продвижение идей КСО внедрены награды, налоговые (кредитные) льготы, финансовая поддержка, которые 
предоставляются социально-ответственному бизнесу государственными органами (табл.1). 

 
Таблица 1 

Государственное стимулирования КСО в развитых странах [14; 16; 19] 
Страна Виды стимулирования 
Австрия  Федеральное Министерство социальной безопасности организовало конкурс на уровне 

федерации для награждения предприятий, которые внедряют дружественную политику по отношению 
к семье.  

Министерство экономики и труда отмечает австрийские компании за отличное качество в 
сфере здравоохранения и безопасности рабочих мест. 

Дания В 2000 году Министерством социальных дел была основана награда «Социальное отличие» – 
самооценивающий инструмент определения уровня социально ответственности компании, который 
состоит из набора вопросов, на которые должны ответить сотрудники компании. Социальное отличие 
используется для определения насколько компании социально ответственны по отношению к своим 
сотрудникам. 

Германия Федеральное Министерство занятости и экономики организовано соревнование и награждение 
компаний, которые создали дополнительные рабочие места. 

Италия Министерство труда и социальных дел совместно с университетом Bocconi разработали проект 
«Социальная ответственность бизнеса – социальные обязательства», направленный на внедрение 
этического поведения компаний и их активное участие в национальных программах социального 
обеспечения.  

Испания Министерство труда и социальных дел создало ряд наград в области КСО. Внедрена награда 
для гибких компаний, которые поддерживают баланс сотрудников работа-жизнь.  

Бельгия Существует закон, который предусматривает продвижение социально подотчетной продукции 
с помощью добровольного социального отличия, которым удостаивается продукция, производственная 
цепочка которой полностью соответствует установленным требованиям.   

 
Как показывает опыт многих стран, правительства ускоренными темпами внедряют стратегии социальной ответственности 

бизнеса, стимулируя соответствующие меры различными поощрениями. 
Выводы и предложения. Международный опыт показывает, что формирование и использование КСО дает компаниям 

эффективный результат, способствует улучшению имиджа и деловой репутации, повышению инвестиционной привлекательности, вклада в 
устойчивое национальное развитие. В рамках этих направлений компаниями вводятся комплексы мероприятий, которые отражаются в 
отчетах по корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. 

Украинские предприятия имеют значительное количество положительных примеров адаптации опыта западных компаний с 
социально ответственного поведения, которые проявляются в улучшении условий работы сотрудников, внедрении новых технологий, 
защите окружающей среды. Необходимо обобщить опыт подобных программ с целью дальнейшего формирования условий для разработки 
Национальной стратегии корпоративной социальной ответственности, которая будет способна помочь отечественным компаниям в 
расширении соответствующих программ или создании собственной стратегии КСО. Дальнейшее развитие корпоративной социальной 
ответственности в Украине зависит от престижа социальных вопросов для отечественных компаний. Влияние общества на нравственные 
убеждения владельцев бизнеса, требования со стороны иностранных партнеров, необходимость сертификации для освоения других рынков 
- все эти факторы дадут возможность для определения и внедрения отечественной корпоративной социальной ответственности и 
индивидуальных стратегий отдельно для каждой компании. Необходимо адаптировать опыт иностранных компаний и международных 
программ к условиям Украины и одновременно следует учитывать собственные исторические традиции с целью повышения 
эффективности программ, систем и процессов внутреннего развития государства и ее бизнес структур. Важным является освещение темы 
КСО в средствах массовой информации, чтобы донести важность для бизнес-структур и общества в целом. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано міжнародний досвід застосування корпоративної соціальної відповідальності. Визначені основні державні 
механізми регулювання КСВ у зарубіжних країнах.  
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, розвиток,  державне регулювання,бізнес,  міжнародний досвід. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирован международный опыт применения корпоративной социальной ответственности. Определены основные 
государственные механизмы регулирования КСО в зарубежных странах.  
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, развитие, государственное  регулирование, бизнес, международный опыт. 
SUMMARY 
International experience of application of corporate social responsibility is analysed in the article. The basic state mechanisms of adjusting of KSO are 
certain in foreign countries.  
Keywords: corporate social responsibility, development, government  control, business, international experience. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Шкода Т.Н., к.е.н., докторант кафедри економіки Національний авіаційний університет 

  

 
Постановка проблеми (актуальність): Управління людським капіталом є важливою сферою створення конкурентних переваг 

підприємства. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості перетворення 
людського потенціалу сучасного підприємства на людський капітал. 

Головним об'єктом витрат в умовах економіки знань став працівник, що володіє глибокими знаннями, має спеціальну освіту, і 
здатен створити інновацію. Підприємницьке нововведення висувається на перший план, стає центром і ядром сучасного менеджменту. 
Нововведення все більшою мірою базуються на знаннях будь-якого виду. Як наслідок - основною метою є використання знань найбільш 
продуктивно. 

Тому творча праця в формі інтелектуальної діяльності є основним джерелом створення доданої вартості та особливим фактором 
виробництва в постіндустріальному суспільстві. Інтелектуальна діяльність є кінцевим етапом розвитку еволюції людини в економічному 
житті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: На різних етапах розвитку суспільства вагомий внесок в розробку складного комплексу 
наукових підходів до управління персоналом здійснили М. Армстронг, П. Друкер, Д. Мак-Клеланд, Д. Ульріх, Л. Балабанова, Д. Богиня, В. 
Воронкова, О. Маслак, В. Петюх, А. Шаліна та ін.  

Окремо дослідженнями людського капіталу займалися Г. Беккер, Т. Лістван, Т. Шульц, О. Бендасюк, О. Грішнова, Л. Михайлова та 
ін. 

Категорію «інтелектуального персоналу» досліджували такі вчені як: Дж. Кендрик, Ф. Махлуп, Т. Стюарт, Г. Жаворонкова, Л. 
Федулова тощо. 

Виділення невирішеної проблеми: Різниця у поглядах дослідників на наукові підходи до управління людським капіталом 
підприємства має місце і сьогодні. Вона виникає ще на етапі виділення категорій та продовжується на етапі виділення концепцій 
управління, які входять до того чи іншого наукового підходу. 

Мета наукової статті: Метою дослідження є аналіз наукових підходів до управління людським капіталом підприємства. 

                                           
© Шкода Т.Н., 2012 
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Результати дослідження: Загальну еволюцію концепцій управління, з точки зору О.О. Стрижак, також деталізовану в роботі під 
редакцією В.І. Щелкунова та Г.В. Жаворонкової, представлено в таблиці 1 [1; 2]. 

В свою чергу, консультанти напрямку Human Capital компанії Deloitte не розділяють окремо категорії «робоча сила» та «персонал», 
а відразу вводять в обіг категорію «штатний працівник» (рисунок 1). На нашу думку, ця категорія є більш узагальненою, ніж дві попередні і 
не дає можливості описати уявлення про роль і місце людини в економічному житті, які є в дослідженні О.О. Стрижак.  

Однак дослідження спеціалістів компанії Deloitte виділяє окремо концепцію «управління талантами», яка відсутня у дослідженні 
О.О. Стрижак. 

На думку автора, концепцію «соціального менеджменту», в рамках якої з’явилася категорія «людський капітал» варто доповнити 
концепцією «управління талантами». 

Поняття «людський капітал» виникло в ринковому середовищі та відображає не лише новий підхід до аналізу ролі людини в 
суспільно-виробничому процесі, але зростання значення інтелектуальної діяльності для відтворення суспільного життя, визнання 
необхідності й високої ефективності вкладень у людину [3]. 

Таблиця 1 
Еволюція концепцій управління 

Період  Категорія  Уявлення про роль і місце людини в 
економічному житті 

Концепція управління 

ХІХ ст. – 60 рр. ХХ ст. Робоча сила Людина як носій здібностей і рис, які можуть 
продуктивно використовуватися в процесі 
праці 

Управління трудовими 
ресурсами (Human labour 
management) 

30 рр. ХХ ст. – 
сьогодення 

Персонал  Людина як пасивний об’єкт зовнішнього 
управління, планово-облікова одиниця 

Управління персоналом 
(Personnel management) 

70-80 рр. ХХ ст. – 
сьогодення 

Людські ресурси Людина як невідновлюваний ресурс – 
елемент соціальної організації, фактор 
підвищення ефективності суспільного 
виробництва  

Управління людськими 
ресурсами (Human  resource 
management) 

Початок 90 рр. ХХ ст. 
– сьогодення  

Людський капітал Людина – об’єкт найефективніших вкладень і 
суб’єкт, який перетворює їх на продуктивні 
здібності з метою подальшої реалізації п 
процесі виробництва 

Соціальний менеджмент 
(Social management) 

Кінець 90 рр. ХХ ст. - 
сьогодення 

Інтелектуальний 
персонал 

Людина з її творчими можливостями – 
головне джерело нововведень та створення 
потенціалу прибутковості 

Менеджмент знань 
(Knowledge management) 

 
Весь процес цієї еволюції представлений на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Еволюція управління персоналом [4] 

 
Попереднє визначення людського капіталу демонструє прямий взаємозв’язок між цією категорією та категорією «інтелектуальний 

персонал». Тобто змінюється сама сутність людського капіталу.  
Розвиток економіки знань відображає поступову часову зміну уявлення про ті людські якості, які використовуються у виробничих 

процесах. Змінюється і основний мотив діяльності працівника, яким стає самореалізація, прагнення до отримання знань, пошуку нових 
можливостей творчості.  

У індустріальному суспільстві праця людини була спрямована на створення матеріальних цінностей. Відповідно у 
постіндустріальному суспільстві відбувається перетворення самого характеру праці, чиє місце займає інтелектуальна діяльність людини. 
Вона в свою чергу ґрунтується на сукупності наукових знань, духовних і культурних цінностях і не підлягає традиційній регламентації. 

Отже, відмінність традиційної праці від інтелектуальної діяльності вимагає повного теоретичного опрацювання та детального 
розгляду сутності та змісту останньої, аналізу її структури. Особливий інтерес становить розгляд категорії інтелектуального персоналу та 
особливості його розвитку. 

Актуальність теоретичного обґрунтування чинників виокремлення в складі персоналу корпорації її інтелектуальних трудових 
ресурсів і на цій основі розробка ефективної системи мотивації праці персоналу, зайнятого інтелектуальною діяльністю, пояснюється тим, 
що саме знання у вигляді інформації, як систематизованих даних, прискореними темпами змінюють вигляд сучасного світу [5]. Доповнимо, 
що робота з мотивацією інтелектуального персоналу спрямована на його розвиток. 

Відомий західний дослідник Ф. Махлуп поділив знання, якими володіє конкретний індивід, на п’ять основних видів [6]:  
- практичні (професійні знання, знання в галузі конкретної економіки, знання робітників, політичні знання, знання в галузі 

домогосподарства тощо); 
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- інтелектуальні (знання, що задовольняють інтелектуальні потреби і є ознакою широкої гуманітарної і природничо-наукової 
освіти, загальної культури); 

- буденні і «розважальні» (знання, що задовольняють дрібну допитливість, потребу в невибагливих розвагах, емоційному 
збудженні); 

- духовні (знання, спрямовані на пізнання Бога, пошук шляхів спасіння душі); 
- непотрібні (знання, набуті випадково, які лишаються поза сферою інтересів суб’єкта пізнання). 
Перетворення інформації на знання є результатом інтелектуальної діяльності людини. З метою розвитку інтелектуального 

персоналу в процесі інтелектуальної діяльності підприємство має сформувати оптимальну систему управління інтелектуальними 
працівниками. 

Внутрішня система управління персоналом підприємства повинна вміщувати підсистему управління інтелектуальним персоналом, 
що буде належним чином відображати професійні та особистісні особливості працівників, що зайняті творчою діяльністю. Ступінь 
інтелектуалізації виробничих процесів, роль інтелектуальних ресурсів в загальному ефекті масштабу визначають змістовну специфіку такої 
підсистеми управління інтелектуальним персоналом підприємства. Підсистема повинна включати: підбір інтелектуальних кадрів, оцінку їх 
вкладу в ефективність фірми, методи мотивації до інтелектуальної діяльності, навчання інтелектуального персоналу. 

Створення вказаної підсистеми диктує необхідність обґрунтування поняття “інтелектуальний персонал підприємства”. Зміст цього 
поняття не можна трактувати, виходячи з відмінностей розумової та фізичної праці. Інтелектуальний персонал підприємства  – це, 
звичайно, працівники розумової праці, але це ще й такі робітники [2]: 

- результатом діяльності котрих є інтелектуальний продукт (технологічне або управлінське інноваційне рішення); 
- робітники, діяльність котрих представляє собою складну працю, яка вимагає високого рівня освіти; 
- знання котрих – це результат інвестицій в їхню освіту, незалежно від суб’єкта інвестиції: робітник, фірма, суспільство; 
- робітники, що є глибоко специфічними трудовими ресурсами корпорації – їх професійні якості абсолютно адекватні її бізнес-

технологіям. Це той людський капітал, котрий складно замінити через ринок праці і після звільнення робітника відбувається втрата знань 
фірми. 

Аналізуючи фактори продуктивності інтелектуальної праці, визначені П. Друкером [7], на нашу думку, вищенаведений перелік 
варто доповнити також такими ознаками як особиста відповідальність за продуктивність, можливість безперервного отримання та передачі 
знань. 

За оцінками експертів, сьогодні у США майже 2/3 «білих комірців» (70 % усіх зайнятих працівників) охоплені розумовою працею 
інноваційної спрямованості. За прогнозами науковців, питома вага працівників, зайнятих такою працею у розвинених країнах ринкової 
економіки, надалі має збільшуватися [8]. Такі дані підтверджують необхідність розвитку інтелектуального персоналу підприємства. 

Щоб проаналізувати наукові підходи до управління людським капіталом, які також можуть бути застосовані і до управління 
інтелектуальним персоналом підприємства, потрібно дослідити підходи до управління персоналом.  

На сьогодні вчені виділяють такі три підходи до управління персоналом [9; 10]: 
1. Економічний підхід (в його межах виділяють концепцію управління трудовими ресурсами). 
Особливостями концепції управління трудовими ресурсами є: 
• технічна, а не управлінська підготовка працівників; 
• єдність керівництва; 
• баланс між владою і відповідальністю; 
• дисципліна; 
• чітка ієрархія; 
• підпорядкування індивідуальних інтересів загальній справі. 
2. Органічний підхід (в його межах виділяють 2 концепції: управління персоналом і управління людськими ресурсами). 

Особливостями органічного підходу до управління персоналом є те, що в процесі управління персоналом акцентується увага на підборі 
працівників, їх навчанні, оцінці, плануванні кар'єри персоналу. 

3. Гуманістичний підхід (в його межах виділяють концепцію управління людиною). 
Особливостями даного підходу є: 
• акцентування уваги на організаційній культурі; 
• вплив культурного контексту на управління персоналом. 
Різні стадії у розвитку управління персоналом підприємства пов'язують також із загальною еволюцією підприємства. Так, розвиток 

підприємства поділяють на п'ять основних стадій, яким відповідають характеристики управління персоналом (табл. 1.2). 
По оцінках фахівців, сучасні західні компанії відповідають приблизно ІІІ, східноєвропейські – ІІ стадії розвитку. Велика частина 

ефективних західних фірм знаходиться між ІІІ і V стадіями; підприємства України і Східної Європи – в основному між І і ІІІ стадіями. 
Для сучасного етапу розвитку управління персоналом характерні такі тенденції: 
1) зміна підходів до управління персоналом (стають актуальними: концепція управління людськими ресурсами та концепція 

управління людиною); 
2) розвиток руху за компетентність; 
3) увага до підвищення ефективності управління персоналом (як економічної, так і соціальної); 
4) усвідомлення і підвищення значимості корпоративної культури. 
Погоджуючись в цілому з класифікацією підходів до управління персоналом, наведеною в роботах [9; 10], вважаємо за необхідне 

додати, що концепцію управління людиною, яку ці дослідники виділяють в рамках гуманістичного підходу, варто все ж деталізувати на 
загальне управління людським капіталом в рамках концепції соціального менеджменту (категорія «людський капітал») та концепції 
менеджменту знань (категорія «інтелектуальний персонал»). Таким чином, еволюцію концепцій управління персоналом у взаємозв’язку із 
підходами до управління персоналом можна представити у вигляді таблиці 2. 

Таблиця 2 
Взаємозв’язок концепцій та підходів до управління персоналом 
Період  Категорія  Концепція управління персоналом Підхід до управління 

персоналом 
ХІХ ст. – 60 рр. ХХ ст. Робоча сила Управління трудовими ресурсами (Human 

labour management) 
Економічний 

30 рр. ХХ ст. – 
сьогодення 

Персонал  Управління персоналом (Personnel 
management) 

70-80 рр. ХХ ст. – 
сьогодення 

Людські ресурси Управління людськими ресурсами (Human  
resource management) 

Органічний 

Початок 90 рр. ХХ ст. 
– сьогодення  

Людський капітал Соціальний менеджмент (Social management), 
Управління талантами (Talent Management) 

Кінець 90 рр. ХХ ст. - 
сьогодення 

Інтелектуальний 
персонал 

Менеджмент знань (Knowledge management), 
Управління талантами (Talent Management) 

Гуманістичний 

Джерело [розроблено автором на основі [1; 5; 9]] 
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Таким чином, базовим науковим підходом до управління людським капіталом є гуманістичний підхід. 
Як бачимо, в межах гуманістичного підходу до управління людським капіталом робиться акцент на розвиткові руху за 

компетентність. Отже, має місце застосування компетентнісного підходу. 
Компетентнісний підхід враховує психологічний ефект оцінки персоналу (моделювання необхідного трудового поведінки) поряд з 

ефектами економічним (поліпшення фінансових і комерційних показників організації), соціальним (підвищення задоволеності 
результатами праці як персоналу, так і роботодавця) та іншими. При цьому, як справедливо відзначається дослідниками, «система оцінки 
персоналу повинна враховувати специфіку діяльності на кожному робочому місці за найбільш істотними параметрами, включати стандарти 
і критерії оцінки результативності, порядок встановлення оцінки і розрахунку оціночних балів, організацію процесу оцінки, заходи, 
прийняті за результатами оцінки» [11]. 

Оскільки під час застосування компетентнісного підходу, як правило, розробляється та використовується система оцінки 
людського капіталу підприємства, то також має місце застосування системного підходу до управління людським капіталом. 

О. Єфімова зазначає, що системний підхід слід застосовувати на всіх рівнях управління: чим оптимальніше підібрані елементи 
системи та скоординовані дії, тим ефективніше управління [12]. Вона досліджує елементи системності в контексті різних підходів до 
управління, а саме: логічного, комплексного, функціонального, структурного, директивного та ситуаційного. Отже, якщо досліджувати 
елементи системності в управлінні людським капіталом, то його також можна розглядати в контексті логічного, комплексного, 
функціонального, структурного, директивного та ситуаційного підходів. 

Відомий російський дослідник системного підходу М.О. Меньшикова з методичної точки зору розглядає управління персоналом як 
сукупність механізмів, принципів, форм і методів взаємодії при формуванні, розвитку та діяльності персоналу організації, що реалізується 
як ряд взаємопов’язаних напрямків та видів діяльності [13]. В даному випадку погоджуємось з Питулою В.І. [14], що підхід М.О. 
Меньшикової до управління персоналом є двозначним, оскільки вона розглядає його і як цілісну систему та як процес забезпечення 
організації необхідними співробітниками певної компетентності, їх мотивації та ефективності як в економічному, так і в соціальному 
значенні.  

Крім того, класифікуючи наукові підходи до управління людським капіталом, варто звернутися до методу аналогій, та провести 
аналогію з класифікацією підходів до формування потенціалу підприємства [15].  

Р.А. Фатхутдінов виділяє такі основні наукові підходи до формування потенціалу підприємства [15]: 1) системний; 2) 
маркетинговий; 3) відтворювальний; 4) функціональний; 5) інноваційний; 6) нормативний; 7) комплексний; 8) інтеграційний; 9) 
динамічний; 10) оптимізаційний; 11) адміністративний; 12) поведінковий; 13) ситуаційний; 14) структурний.  

Подібну класифікацію підходів, але вже в управлінні персоналом, наводить В.Г. Воронкова [16]. Вона розглядає такі наукові 
підходи: системний, структурно-функціональний, порівняльний, політико-культурний, історичний, комплексний, системно-структурний. 

Якщо провести аналогію з класифікацією наукових підходів до управління людським капіталом, в основі якої лежить класифікація 
підходів за О. Єфімовою до управління персоналом, то можна побачити, що вона на 50% ідентична класифікації підходів до формування 
потенціалу підприємства за Р.А. Фатхутдіновим. Таким чином, наукові підходи до управління людським капіталом, які вже були виділені, 
можна доповнити такими підходами, як:  

1. Маркетинговий – передбачає орієнтацію процесу управління людським капіталом на працівника, як на клієнта підприємства;  
2. Відтворювальний – орієнтований на постійне оновлення людського капіталу з кращою якістю порівняно з аналогами;  
3. Інноваційний – передбачає активізацію інноваційної діяльності, засобами якої повинні бути інвестиції в людський капітал; 
4. Нормативний – встановлення для найважливіших елементів людського капіталу нормативів: якості та продуктивності праці; 

ефективності використання людського потенціалу; щодо розробки й ухвалення управлінських рішень. 
5. Інтеграційний – націлений в процесі управління людським капіталом на дослідження посилення взаємозв’язків, об’єднання та 

посилення взаємодії між окремими його елементами. 
6. Динамічний – пов’язаний з необхідністю розгляду людського капіталу в діалектичному розвитку, у встановленні причинно-

наслідкових зв’язків тощо. 
7. Оптимізаційний – реалізується шляхом визначення кількісних оцінок і встановлення залежності між окремими елементами 

людського капіталу з використанням економіко-математичних і статистичних методів обробки інформації. 
Висновки та пропозиції: Отже, використовуючи метод аналогій було доведено можливість використання наукових підходів, які є 

типовими для управління персоналом та формування потенціалу підприємства, для управління людським капіталом підприємства.  
Також доведено, що інтелектуальний персонал є подальшою фазою еволюції людського капіталу, тому відносно нього також 

можна застосовувати наукові підходи до управління людським капіталом з врахуванням специфіки інтелектуалізації праці в економіці 
знань. 

Подальші дослідження цієї теми варто продовжити в напрямку аналізу методичних підходів до оцінки ефективності управління 
людським капіталом підприємства. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті проаналізовано людський капітал через категорію інтелектуального персоналу та визначено основні наукові підходи до управління 
людським капіталом. Відображено взаємозв’язок концепцій та підходів до управління персоналом. 
Ключові слова: людський капітал, інтелектуальний персонал, управління, наукові підходи 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирован человеческий капитал через категорию интеллектуального персонала и определены основные научные подходы 
к управлению человеческим капиталом. Отображена взаимосвязь концепций и подходов к управлению персоналом. 
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный персонал, управлением, научные подходы 
SUMMARY 
The article analyzes the human capital through the intellectual personnel category and defines the main scientific approaches to human capital 
management. Interrelation of concepts and approaches to human resources management are considered. 
Key words: human capital, intellectual personnel, management, scientific approaches. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 

 
Якимова Н.С., аспірант кафедри  управління персоналом та економіки праці Донецького національного університету   

 
Постановка проблеми. Забезпечення продуктивної зайнятості населення є важливою складовою соціально-економічної політики, 

спрямованої на підвищення конкурентоспроможності робочої сили. Слід зазначити, що на сучасному етапі зайнятість у вітчизняній 
економіці не створює міцної основи для вирішення складних завдань соціально-економічного розвитку. Вона характеризується великими 
масштабами зайнятості в тіньовій економіці, збільшенням рівня безробіття, скороченням кількості робочих місць, низьким рівнем оплати 
праці і базується на використанні низькокваліфікованої праці. Тому особливо актуальними проблемами в аспекті забезпечення 
продуктивної зайнятості є підвищення економічної активності населення, конкурентоспроможності робочої сили, скорочення рівня 
безробіття, забезпечення відповідності між попитом і пропозицією робочої сили тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми продуктивної зайнятості населення були головною проблемою дослідження 
багатьох вчених та економічних шкіл. Характеристику сутності праці та ролі зайнятості в ринковій економіці досліджували у своїх працях 
А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл та ін. Значний внесок у дослідження проблем функціонування ринку праці, 
зайнятості та безробіття належить Л. Вальрасу, Дж.М. Кейнсу, А. Філліпсу, М. Фрідмену, Т. Веблену, Дж. Гелбрейту, Д. Ульману та ін. 
Серед вітчизняних економічних досліджень ринку праці та зайнятості слід відзначити праці таких науковців, як С. Бандур, Д. Богиня, С. 
Вовканич, М. Долішній, С. Злупко, В. Куценко, Ю. Краснов, Е. Лібанова, Н. Тітова, У. Садова, Л. Семів, О. Хомра, М. Шаленко та ін. 

Поряд з тим, у сучасній вітчизняній економічній літературі недостатньо уваги приділяється концепції продуктивної зайнятості як 
важливої умови забезпечення ефективного розвитку національної економіки, підвищення рівня якості життя населення України. Це 
зумовлює необхідність подальших наукових досліджень у сфері зайнятості, зокрема в частині дослідження сучасних тенденцій та проблем 
забезпечення продуктивної зайнятості населення. 

Метою роботи є аналіз сучасних тенденцій в сфері зайнятості, дослідження проблем забезпечення продуктивної зайнятості молоді 
та визначення основних напрямів їх вирішення в Україні. 

Результати дослідження. Забезпечення продуктивної зайнятості населення має бути одним з головних пріоритеті соціально-
орієнтованої держави. Вона базується на сукупності трьох взаємопов’язаних компонентів: високої продуктивності праці; виробництві 
висококонкурентної продукції, що користується попитом на внутрішніх та зовнішніх ринках; гідній оплаті праці, що забезпечує розширене 
відтворення робочої сили, високий життєвий рівень населення [1, с. 151]. 

 
Рис. 1. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2011 рр. [2] 
 
Таким чином, продуктивна зайнятість – це така форма залучення працездатного населення до трудової діяльності, при якій 

досягається зростання ефективності праці, її висока оплата, задоволення попиту населення вітчизняними товарами і послугами та 
підвищення життєвого рівня. Тобто, слід підкреслити пряму залежність між продуктивною зайнятістю населення та його високою 
платоспроможністю, можливостями економіки створювати висококонкурентну вітчизняну продукцію і задоволенням нею потреб населення 
у товарах і послугах.  

                                           
© Якимова Н.С., 2012 
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Однак сучасна політика зайнятості населення не реалізується належним чином, а тому недостатньо позитивно впливає на 
соціально-економічний розвиток держави. З метою вирішення існуючих проблем забезпечення продуктивної зайнятості молоді 
проаналізуємо сучасні тенденції в сфері зайнятості населення. 

Серйозною соціально-економічною проблемою є безробіття населення, а особливо молоді, що пов’язано з якісною 
незбалансованістю робочої сили з робочими місцями, слабким регулюванням ринку, недостатньою сферою прикладання праці (рис. 1). Слід 
відзначити, що з 2009 року спостерігається негативна тенденція підвищення чисельності непрацевлаштованих випускників вищих і 
професійно-технічних навчальних закладів (з 14,1% у 2009 році до 18,7% у 2011 році). 

Високий рівень безробіття молоді свідчить про проблемні аспекти діяльності державних органів щодо зайнятості випускників 
вищих і професійно-технічних навчальних закладів (рис 2). Так, незважаючи на постійне зниження реального рівня безробіття, на обліку в 
центрах зайнятості перебуває 25-30 тис. випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів. Чисельність молодих людей, 
котрі не знайшли роботу за отриманим фахом, фактично є набагато більшою, особливо серед випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації – за спеціальностями «облік і аудит», «банківська справа», «правознавство», «економіка підприємництва», «педагогічна 
освіта» та випускників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – фахівців з бухгалтерського обліку і операторів комп’ютерного набору, 
працівників сфери торгівлі та побутових послуг.  

Сьогодні структура чисельності випускників закладів освіти, що перебувають на обліку в службі зайнятості складається, 
насамперед, з випускників вищих закладів освіти, випускників професійно-технічних закладів освіти та випускників середніх 
загальноосвітніх шкіл. При чому, випускники ВНЗ складають більше половини (56,3%) всіх незайнятих випускників освіти. Крім того, 
майже третину всіх зареєстрованих безробітних складають фахівці з повною або базовою вищою освітою. 

 
Рис. 2. Чисельність випускників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у 2000-2011 рр. [3] 

 
Слід зазначити, що найбільшим прошарком з питомою вагою 33,2% (тобто кожен третій) в структурі незайнятих осіб, які 

перебували на обліку в службі зайнятості, є особи, які мають професійно-технічну освіту. За останні 11 років питома вага осіб з 
професійно-технічною освітою у загальній чисельності незайнятих осіб була майже незмінною: 32-34% (табл. 1). В той же час чисельність 
незайнятих громадян, які перебували на обліку в Донецькій обласній службі зайнятості та мали повну вищу освіту зросла з 10,1% до 20,9%, 
або у 2 рази. Інші позиції («базова загальна середня», «повна загальна середня» та ін.) зазнали зменшення. 

Таблиця 1 
Структура незайнятих громадян, які перебували на обліку в Донецькій обласній службі зайнятості протягом 2001-2011 рр. за 

освітою [4] 
Питома вага у загальній чисельності, % 

Роки 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Повна вища 10,1 9,5 10,2 10,2 10,7 11,7 12,7 14,8 18,4 20,7 20,9 
Базова та 
неповна вища 

21,2 20,6 24,1 23,4 22,6 22,5 21,6 22,4 24,6 25,0 24,3 

Професійно-
технічна 

32,0 32,1 34,2 33,2 32,9 33,5 33,2 32,3 33,2 33,2 33,7 

Повна загальна 
середня 

30,8 31,6 24,6 26,8 28,7 28,0 29,2 27,0 19,8 17,1 16,8 

Базова загальна 
середня 

5,5 5,9 6,6 6,1 4,9 4,1 3,2 3,4 3,8 3,9 4,2 

Початкова 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
 
Це свідчить про те, що структура випуску фахівців з вищою освітою не відповідає структурі попиту на них. Зі збільшенням 

незадіяного високоосвіченого кадрового потенціалу на ринку праці, проблема працевлаштування випускників стає дедалі складнішою. 
Статистичні дані про динаміку економічної активності за рівнем освіти підтверджують постулати про високу ефективність 

інвестицій у вищу освіту за теорією людського капіталу. Так, за період з 2001 р. по 2011 р. найнижчий рівень безробіття (3,9% у 2004 році) 
спостерігався серед працівників з повною вищою освітою, а найвищий (20,1% у 2011 році) – з базовою вищою. Рівень безробіття фахівців з 
повною вищою освітою також значно нижчий за загальний показник для всіх категорій населення. Невпинно зростав рівень зайнятості 
фахівців з повною вищою освітою, тоді як рівень зайнятості інших категорій працівників продовжував стрімко скорочуватися, особливо це 
стосувалося фахівців з базовою вищою освітою (табл. 2).  

Таким чином, серед основних проблем працевлаштування випускників вищих навчальних закладів можна виділити наступні: 
відсутність гарантованого першого робочого місця; невідповідність набутої спеціальності потребам ринку праці конкретного регіону; 
невідповідність очікуваного випускниками соціального пакету пропозиціям роботодавців (в першу чергу – розмір заробітної плати, але 
також і технічне забезпечення умов праці, відсутність житла).  

Не менш актуальною для вітчизняної політики сприяння молодіжної зайнятості є проблема незавершеності нормативно-правової 
бази щодо забезпечення зайнятості випускників і недосконалість регулятивного механізму реалізації правових норм. Так, існуючі 
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законодавчі та нормативні акти, закріпивши права випускників на отримання першого робочого місця, належний соціальний захист, їх не 
забезпечують. 

Таблиця 2 
Динаміка економічної активності населення за рівнем освіти у 2001-2011 рр. [5, с.69; 6, с. 63; 7, с. 63; 8, с. 61]. 

Показ-
ники 

Рівень економічної активності, % Рівень зайнятості, % Рівень безробіття, % 

Рівень 
освіти 

Повна 
вища 

Базова 
вища 

Неповна 
вища 

Повна 
вища 

Базова 
вища 

Неповна 
вища 

Повна 
вища 

Базова 
вища 

Неповна 
вища 

2001 80,8 75,5 78,8 75,4 67,7 67,6 14,4 10,3 14,1 
2002 80,1 75,0 78,1 75,5 68,2 68,4 13,4 9,1 12,5 
2003 80,5 75,1 75,5 76,2 68,7 68,6 10,3 8,5 11,5 
2004 80,5 53,4 72,0 76,8 49,8 66,7 3,9 6,8 7,4 
2005 79,9 56,2 71,5 76,5 52,0 66,6 4,2 7,4 6,9 
2006 80,4 56,4 70,9 76,8 51,9 66,1 4,4 8,0 6,7 
2008 79,4 57,6 72,1 76,1 51,8 67,2 4,2 10,0 6,8 
2009 79,3 52,2 72,0 74,0 44,2 65,7 6,7 15,3 8,7 
2010 79,1 54,3 71,9 73,7 46,4 66,5 6,8 14,6 7,4 
2011 78,7 51,4 71,1 73,4 41,1 66,1 6,7 20,1 7,1 

 
Основними законодавчими та нормативними актами, які регулюють процеси професійної підготовки та зайнятості молодих 

фахівців з вищою освітою, є: Кодекс законів про працю України, Закони України «Про вищу освіту», «Про зайнятість населення», «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних 
потреб», «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації 
роботодавцю», «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення працевлаштування молоді» Укази Президента «Про заходи щодо 
забезпечення працевлаштування молоді», «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів», Постанова Кабміну «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 
підготовка яких здійснюється за державним замовленням», Положення про організацію професіональної орієнтації населення, Положення 
про професійну орієнтацію молоді, яка навчається [9; 10; 11]. 

Водночас, поки що численні законодавчі та нормативні акти, покликані регулювати професійну підготовку та зайнятість молоді, 
відрізняються суперечливістю, нездатні подолати найгостріші проблеми взаємоадаптації ринку праці та ринку освітніх послуг, зменшити 
безробіття серед випускників ВНЗ.  

Проблему забезпечення зайнятості випускників поглиблює незавершеність впровадження механізму ефективного економічного 
стимулювання роботодавців, що надають молодим працівникам можливість реалізуватися в професійному плані, пропонують першого 
робоче місце або зараховують їх до штату понад встановлену законодавством квоту. Певні позитивні зрушення у вирішенні означеної 
проблеми відбулися з прийняттям Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим 
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» (призупинений через недостатність фінансування). За цим законом, дотації надаються 
роботодавцеві у випадку прийняття молодого фахівця за направленням Державної служби зайнятості і забезпечуються за рахунок коштів 
Держбюджету України та Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття щомісячно протягом року. 
Кабінетом міністрів було визначено перелік спеціальностей, за якими роботодавець може претендувати на дотацію за забезпечення 
молодого фахівця першим робочим місцем [10]. 

Таким чином, на законодавчому рівні поки що не створено дієвого механізму відповідальності випускників ВНЗ, навчальних 
закладів, підприємств-замовників за порушення взятих на себе зобов’язань. Також не досить повною є процедура відшкодування 
роботодавцем витрат випускника через розірвання угоди з ініціативи замовника, що є особливо актуальним в кризових економічних 
умовах. Непоодинокі й випадки недотримання роботодавцями гарантованого права молодих фахівців у працевлаштуванні, систематичні 
порушення чинного законодавства щодо надання гарантій та соціального захисту випускників ВНЗ тощо. Отже, нагальна потреба 
сьогодення полягає у формуванні системного взаємно адаптованого законодавчого поля в галузі забезпечення зайнятості випускників. 

Таблиця 3 
Чинники, які впливають забезпечення продуктивної зайнятості населення 

Група чинників Чинники впливу Характер впливу 

Структура економіки регіону, її трансформація 
Формування попиту на працівників певної 
кваліфікації 

Темпи розвитку економіки регіону Потреба у додатковій робочій силі 
Інноваційні процеси на підприємствах Потреба в кадрах з новими знаннями 

Виробничі 

Вікова структура зайнятих 
Потреба в працівниках для заміщення і 
омолодження кадрів 

Чисельність молоді, яка вступає у працездатний вік Пропозиція робочої сили молоді 
Міграційні процеси, мобільність Зміна пропозиції робочої сили Демографічні 
Стан здоров’я Якість робочої сили 
Економічна активність Пропозиція робочої сили 

Соціально-економічні 
Рівень життя та життєві стандарти Вимоги до умов праці 
Рівень професійної підготовки, її освітньо-кваліфікаційна 
структура 

Структура пропозиції робочої сили 
Освітні 

Якість професійної підготовки Якість робочої сили 
Загальний рівень культури, в тому числі культура праці Якість робочої сили 

Соціокультурні 
Ментальність, в тому числі трудовий менталітет Тип трудової поведінки 
Система законодавчих актів, які регулюють ринок праці Умови, права та гарантії зайнятості 
Діяльність державної служби зайнятості Механізм працевлаштування 

Інституційні 
Діяльність інших державних установ, які опікуються 
проблемами населення  

Соціальний захист населення 

 
Проведене дослідження дало змогу виявити низку чинників, які впливають на забезпечення продуктивної зайнятості населення, а 

особливо молоді (табл. 3). Вони об’єднані у шість груп: виробничі, демографічні, соціально-економічні, освітні, соціокультурні та 
інституційні. 
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На зайнятість населення надзвичайно великий вплив має виробничий чинник. Виробнича структура економіки, темпи її зміни та 
розвитку обумовлюють загальну та додаткову потребу у працівниках певної кваліфікації. Життєвий цикл персоналу підприємств потребує 
безперервного омолодження кадрів. 

Демографічний чинник через показники народжуваності, смертності безпосередньо і суттєво впливає на чисельність молоді, яка 
вступає у працездатний вік. Стан здоров’я населення визначає його спроможність до праці певного виду та впливає на якісні 
характеристики робочої сили. Висока мобільність населення безпосередньо здійснює вплив на пропозицію робочої сили у територіальному 
розрізі. 

Соціально-економічний чинник проявляється через економічну активність населення. Висока економічна активність забезпечує 
пропозицію робочої сили на ринку праці. На стан ринку праці великий вплив мають рівень життя та життєві стандарти населення. Високий 
рівень життя та життєві стандарти проявляються у вимогах до умов праці. Це, насамперед, буде стосуватись оплати праці, шкідливих умов, 
травматизму, її престижності. 

Освітній чинник має надзвичайно великий вплив на зайнятість, оскільки формує рівень професійної підготовки, її освітньо-
кваліфікаційну структуру та якість підготовки. Якщо рівень, якість та структура пропозиції робочої сили не відповідають попиту на неї на 
ринку праці, то регіональна економіка ефективною бути не може. 

Соціокультурний чинник здійснює вагомий вплив на зайнятість населення. Він базується на загальному рівні культури, 
ментальності людей, в тому числі – культури праці та трудовому менталітеті, і проявляється у певній якості робочої сили та типі трудової 
поведінки. 

Інституційний чинник впливає на зайнятість населення через систему законодавчих актів, що його регулюють, діяльність 
державної служби зайнятості та інших установ, які опікуються проблемами населення. Недосконалість механізму працевлаштування 
населення знижує ефективність його використання в економічній сфері, а недосконалість системи соціального захисту приводить до втрати 
здоров’я, неможливості професійного зростання та навчання. 

Висновки та пропозиції. Підвищення конкурентоспроможності робочої сили, економічної активності населення, скорочення рівня 
безробіття, забезпечення відповідності між попитом і пропозицією робочої сили є необхідною умовою формування продуктивної 
зайнятості населення. На сучасному етапі економічного розвитку необхідним є активне втручання держави в сферу зайнятості населення з 
метою упередження негативних соціальних явищ, що стали наслідком ринкових перетворень. Тому державна підтримка зайнятості має 
включати: сприяння процесам створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці в окремих галузях і секторах 
економіки; вирішення питань підвищення професійної освіти та кваліфікації працюючих; організацію перенавчання працівників, що 
підлягають вивільненню внаслідок скорочення штатів; вдосконалення механізмів соціального захисту населення, в тому числі окремих 
груп, що потребують державної підтримки і є неконкурентоспроможними на ринку праці. 

Реалізація в державній політиці визначених підходів дозволить сформувати дієвий механізм продуктивної зайнятості, сформувати 
заходи щодо попередження негативних соціальних наслідків. Важливою умовою успішного їх здійснення є узгодження інтересів держави, 
профспілок, роботодавців, розробка і реалізація спільних програм сприяння зайнятості населення. 

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій в сфері зайнятості, дослідженню проблем забезпечення продуктивної зайнятості молоді та 
визначенню основних напрямів їх вирішення в Україні. В статті проведено аналіз рівня економічної активності населення, зайнятості, 
безробіття, чисельності непрацевлаштованих випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів, нормативно-правової бази 
щодо забезпечення зайнятості випускників. На основі проведеного аналізу виявлено низку чинників, які впливають на забезпечення 
продуктивної зайнятості населення, запропоновано заходи щодо забезпечення продуктивної зайнятості. 
Ключові слова: продуктивна зайнятість, економічна активність населення, безробіття населення, працевлаштування випускників, 
конкурентоспроможність молоді, навчальні заклади, державна служба зайнятості. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена анализу современных тенденций в сфере занятости, исследованию проблем обеспечения продуктивной занятости 
молодежи и определению основных направлений их решения в Украине. В статье проведен анализ уровня экономической активности 
населения, занятости, безработицы, численности нетрудоустроенных выпускников высших и профессионально-технических учебных 
заведений, нормативно-правовой базы по обеспечению занятости выпускников. На основе проведенного анализа выявлен ряд факторов, 
которые влияют на обеспечение занятости населения, предложены мероприятия по обеспечению продуктивной занятости. 
Ключевые слова: продуктивная занятость, экономическая активность населения, безработица населения, трудоустройство выпускников, 
конкурентоспособность молодежи, учебные заведения, государственная служба занятости. 
SUMMARY 
This article analyzes the current trends in employment, research of problems of create productive employment of young people and identifying the 
main directions of their solutions in Ukraine. In article the analysis the level of economic activity of population employment, unemployment, the 
number of unemployed graduates of higher and vocational education, the legal framework for the employment of graduates. From its review 
identified a number of factors that affect the employment of the population, the measures to ensure productive employment. 
Key words: productive employment, economic activity, unemployment population, employment of graduates, competitive youth, education, civil 
service employment. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАЛОСТІ ТНК  

 
Аванесова І.Б., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародна економіка» ДонНУ   
 

Нині питання регулювання діяльності транснаціональних корпорацій є важливими й актуальними. Проблематика, пов'язана із 
транснаціональними корпораціями, у сучасних реаліях виступає як своєрідна перевірка ефективності  різних правових засобів регулювання 
проблем статусу комерційних організацій, що діють за межами національної держави, висвітлюючи основні питання у всій їх 
багатогранності й рельєфності. 

Зважаючи на той факт, що Україна не має свого досвіду в регулюванні та підтримці процесів транснаціоналізації на всіх рівнях 
розвитку економічної системи, будувати системи регулювання та підтримки розвитку транснаціоналізаційних процесів слід спираючись на 
досвід розвинутих країн світу, де діяльність ТНК нараховує вже понад 20 років. 

Масштаби та темпи зростання глобальної діяльності багатьох світових компаній потребують від держав створення механізмів і 
методів підтримки та розвитку процесів транснаціоналізації. Діяльність сучасних ТНК забезпечує державі, де розташована штаб-квартира 
компанії, поліпшення соціально-економічного становища національної економіки, величезні надходження податкових коштів від ведення 
міжнародної діяльності, а також укріплення у світовому суспільстві могутності держави, у якій розташована головна компанія ТНК. 

Винятком не є й вітчизняне законодавство. Так, наприклад,  п. 1 ст. 105 Цивільного Кодексу України містить положення про те, що 
господарче товариство визнається  дочірнім, якщо основне господарче товариство через переважну участь у його статутному капіталі, або 
відповідно до укладеної між ними угоди має можливість визначати рішення, прийняті таким товариством. Визнання юридичної особи 
дочірнім спричиняє ряд обов'язків для основного товариства.  

Крім того, одним з істотних недоліків українського законодавства є відсутність однакового понятійного апарату в сфері регулювання 
відносин за участю ТНК. Такий різнобій у визначеннях і термінах не може не позначитися  на ефективності правового регулювання 
відносин за участю ТНК. У кінцевому результаті виходить, що національне законодавство окремих держав не може забезпечити повноцінне 
правове регулювання статусу ТНК. Законодавство держави поширюється лише на ту частину ТНК, що перебуває на його території, а отже, 
багатонаціональним корпораціям доведеться  використати по відношенню до кожного свого «дочірнього» товариства абсолютно різне 
застосовне право. Крім того, відсутність загальноприйнятого критерію визначення національності ТНК веде до виникнення колізій між 
національними правовими нормами різних країн. Можна зробити висновок, що національне законодавство окремих держав не спроможне 
забезпечити ефективне правове регулювання  приватноправового статусу ТНК. 

Запропонований у роботі механізм державної підтримки формування фінансової сталості українських ТНК включає узагальнення 
важелів та інструментів підтримки за такими напрямами: організаційно-правове забезпечення (формування галузевих та міжгалузевих 
кластерів; дипломатична підтримка фінансового бізнесу; створення спеціалізованих інвестиційних банків; спрощення процедури 
формування інтегрованих структур; надання державних гарантій інвестиційних мегапроектів; сприяння створенню банківських фінансово-
промислових консорціумів; створення державних інвестиційних фондів; створення умов для ефективного функціонування фінансово-
кредитних та інвестиційних установ; визначення напрямів формування системи постійного моніторингу інвестиційного клімату у країні; 
упровадження механізму якісного обслуговування інвестора («єдиного інвестиційного вікна»); створення дієвого інституту досудового 
врегулювання інвестиційних спорів; розвиток регіональних інституцій у сфері сприяння іноземному інвестуванню, просування країни на 
інвестиційні ринки); фінансово-економічне (податкове стимулювання об’єднання фінансового та промислового капіталу; система 
державного страхування; зменшення ставок на довгострокових кредитах; державний інвестиційний розвиток країни; упровадження 
моделей приватного державного партнерства) та інформаційне забезпечення (інтеграція до глобальних систем комунікацій; інтеграція до 
інформаційної мережі міжнародних фінансових інститутів; інформаційна та дипломатична підтримка реалізації інвестиційно-інноваційного 
потенціалу; забезпечення супроводу стратегічних (пріоритетних) інвестиційних проектів і надання допомоги діючим інвесторам). 

Регіональне регулювання діяльності ТНК здійснюється в межах ЄС (Європейського співтовариства), ОЕСР (Організації економічного 
співробітництва й розвитку), ЛАЕС (Латиноамериканської економічної системи), СНД (Співдружності незалежних держав) і низки інших 
організацій. У 1976 р. були прийняті «Керівні принципи для багатонаціональних підприємств ОЕСР», що стосуються різних аспектів 
діяльності ТНК (обнародування інформації, конкуренція тощо). Принципи регулювання діяльності ТНК у ЄС були сформульовані в 
доповіді Комісії ЄЕС «Багатонаціональні підприємства й законодавство співтовариства» 1973 р. Фактично регулювання в межах цих 
організацій звелося до регулювання правил конкуренції й захисту вільної торгівлі.  

Також у 1975 р. Комісією ЄС на затвердження Ради ЄС був представлений проект Уставу Європейської компанії (у літературі й 
офіційних документах використовується назва «Європейське акціонерне товариство»). Відповідно до цього проекту Європейська компанія 
– торговельне товариство, тобто комерційна компанія, що має за мету здобуття прибутку. Вона наділяється правосуб'єктністю, рівною за 
обсягом правосуб'єктності акціонерного товариства національного права кожного з держав-членів. Учасниками Європейської компанії 
можуть бути лише юридичні особи, причому в створенні Європейської компанії повинні брати участь юридичні особи, зареєстровані в 
різних державах-членах ЄС. Важливого значення в проекті Статуту Європейської компанії було надано її національності. Вона вирішується 
шляхом відсилання безпосередньо до права ЄС. Європейська компанія реєструється не на національному рівні, а шляхом реєстрації в 
спеціальному «європейському торговельному реєстрі». З питань приватноправового статусу Європейська компанія не повинна мати 
безпосереднього юридичного зв'язку з національним правом держав-членів, за винятком окремих випадків, не врегульованих.  

На увагу заслуговують два типові проекти законодавчих актів, розроблені Міжпарламентською асамблеєю Євразійського 
економічного співтовариства. Вони можуть служити як модель для розробки уніфікованих актів національного законодавства, але носять 
необов'язковий характер. У першому типовому проекті «Про транснаціональні корпорації» підхід до визначення й регулювання ТНК 
близький до того, який закріплений у Конвенції про транснаціональні корпорації, однак він містить більш детальні  положення. Другий 
типовий проект «Про об'єднання комерційних організацій», що стосується діяльності об'єднань комерційних організацій, є більш 
перспективним як зразок для національного регулювання. 

Особливу увагу варто приділити правовому регулюванню діяльності ТНК у межах СНД, що спрямоване на створення 
багатонаціональних компаній як найважливішого компонента інтеграції й інвестиційної діяльності. Аналіз формування й функціонування 
ТНК за участю держав Співдружності загалом свідчить про поки недостатній  вплив корпоративних об'єднань  на інтеграційні процеси, про 
наявність багатьох труднощів і проблем практичної реалізації відповідних міждержавних рішень [1]. До таких перешкод належать: 

1. Відмінності й навіть елементи несумісності національних законодавств із нормативною базою створення ТНК. Так, Конвенція 
про транснаціональні корпорації, незважаючи на абстрактність і рекомендованість багатьох її положень, не прийнята багатьма країнами 
СНД.  

                                                           
© Аванесова І.Б., 2012 
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2. Множинність прийнятих міждержавних документів не компенсує їх декларативність і схожість із протоколами про наміри.  
3. Дотепер не прийняті єдині правила реєстрації ТНК і розробки організаційних проектів їх створення.  
4. В економічній політиці низки країн СНД стали зростати тенденції масштабної переорієнтації господарських зв'язків на держави 

«далекого зарубіжжя» і створення всередині СНД регіональних об'єднань без участі Росії.  
5. Щодо здійснення промислово-торговельної кооперації продовжує негативно позначатися неналагодженість правил фінансово-

розрахункових відносин між господарюючими суб'єктами країн СНД. Ідея встановлення єдиного валютного курсу для всіх 
зовнішньоекономічних операцій у межах СНД не реалізується [6]. 

Можна навести рекомендації з подолання цих проблем: 
1. Значні розбіжності в законодавчій базі, темпах формування економіки, формах власності в промисловості не слід розглядати як 

перешкоди непереборної сили при формуванні ТНК. При реальній зацікавленості сторін у міждержавній інтеграції вплив цих факторів 
можна пом'якшити на основі індивідуалізації підходів до формування конкретних груп.  

2. Основою для розвитку розглянутих корпоративних структур у межах СНД може стати згадана Конвенція про транснаціональні 
корпорації, підписана в березні 1998 р. Її реалізація повинна передбачати розробку двосторонніх нормативно-правових актів, що 
враховують специфічні особливості економічної взаємодії Росії з кожною окремо взятою державою СНД. 

3. Уніфікація підходів до організаційного проектування ТНК і розробки міжурядових угод для їх створення здійснена на основі 
прийняття підготовленого під егідою Виконавчого комітету СНД «Порядку розробки організаційних проектів транснаціональних 
корпорацій». 

4. Створення ТНК у різних формах доцільно більш тісно погоджувати зі здійсненням заходів спільних міждержавних проектів і 
програм, що буде сприяти підвищенню зацікавленості як урядів країн СНД, так і окремих господарюючих суб'єктів в активізації 
інтеграційних процесів, відновленні і якісному вдосконалюванні міжнародних коопераційних зв'язків. 

5. Необхідно різко поліпшити інформаційне забезпечення процесів державного регулювання створення й діяльності ТНК різного 
типу [2]. 

6. Докладаючи зусиль до створення нових транснаціональних корпорацій, варто паралельно розгорнути під егідою Виконавчого 
комітету СНД і за участю ділових кіл країн СНД роботу зі складання проектів створення ТНК у доступній для огляду перспективі. 

Україна й інші країни-учасниці перебувають на початку непростого шляху створення економічного союзу держав. При цьому 
складаються необхідні передумови для ефективного використання методу уніфікованого матеріально-правового регулювання 
приватноправового статусу ТНК. Особливу увагу розробникам інтеграційних моделей СНД необхідно приділити питанню підготовки 
ефективних механізмів правової уніфікації з елементами наднаціонального характеру, які змогли б успішно доповнити міжнародно-
договірний спосіб створення матеріально-правових норм. 

Під егідою ООН були створені спеціальні структури, діяльність яких концентрувалася на комплексному вивченні ТНК – з 1974 р. 
функціонував Центр ООН з ТНК; з 1993 р. над проблемою  ТНК працює відповідний підрозділ ЮНКТАД. З їх діяльністю пов'язана поява  
ключових джерел  інформації з ТНК, у тому числі щорічних доповідей про світові інвестиції. На самому початку роботи Центру ООН з 
ТНК основною метою міжнародного співробітництва в цій сфері було встановлення контролю за корпораціями. Починаючи з 1980-х рр. 
фокус роботи Центру змістився вбік дослідження позитивних результатів діяльності ТНК, а також залучення  прямих іноземних інвестицій 
і максимального отримання від них вигоди. 

Одним із найважливіших міжнародних документів, що розроблявся з метою регулювання діяльності ТНК, повинен був стати Кодекс 
поведінки ТНК, проект якого був представлений до 1990 р. Через втрату актуальності цього документа  Кодекс так і не був прийнятий.  
Основною причиною стали існуючі об'єктивні протиріччя між інтересами держав експортерів й імпортерів капіталу: кожне з них прагне 
досягнути різних результатів. 

У дослідженнях, проведених у межах ООН, використовується поняття ТНК, що є в низці  останніх щорічних доповідей ЮНКТАД за 
світовими інвестиціями. Для характеристики ТНК у межах ЮНКТАД застосовуються  певні економічні показники. В 1990 р. було уведене 
поняття «індекс транснаціональності компанії», що визначається як сума частки закордонних активів компанії, частки закордонних 
продажів і зайнятості працівників за кордоном  у загальній кількості зайнятих. З 2002 р.  ЮНКТАД  публікує «індекс поширеності мережі», 
що розраховується, виходячи із кількості країн, у яких має свої відділення (філії) компанія. Однак, ці показники не є визначальними для 
ТНК ознаками, тому що не встановлено їх нижні межі, значення яких дали б змогу визначити, чи належить  група компаній до ТНК, чи ні. 
Таким чином, не було вироблено універсальних загальнообов'язкових критеріїв для визначення ТНК. 

З  урахуванням розглянутих проблем правового регулювання статусу ТНК вважається правильним висновок про перспективність 
використання міжнародно-правової уніфікації норм разом із нормами національного права, що регулюють створення й діяльність ТНК. 
Уніфіковані норми поступово імплементуються в національні правові системи. Таким чином, без ламання усталених принципів вдається  
органічно підключити до правового регулювання статусу ТНК як систему міжнародного права, так і національні правові системи.  

Пошук й оптимізація фінансування портфеля є однією з найбільш важливих умов забезпечення ефективності його функціонування. 
Фінансування повинно бути націлене на вирішення двох основних завдань: 

• забезпечення потоку інвестицій, необхідного для своєчасної реструктуризації портфеля; 
• зниження витрат і ризику портфеля за рахунок оптимізації структури інвестиційних цінностей й одержання фінансових 

(податкових, відсоткових) переваг. 
Більший доступ до широкого кола інвесторів (комерційним банкам, суспільним інвестиційним фондам, державним фондовим 

джерелам) відкриває для корпорації можливості для використання різних варіантів фінансування. 
У цих випадках кредитні установи розглядають здійснювані операції як надання кредиту під певну структуру портфеля як сукупність 

інвестиційних цінностей. 
Диверсифікованість джерел фінансування портфеля створює можливість одержати максимальний розмір кредиту, більший, ніж 

можлива сума кредиту при вкладенні в окрему інвестиційну цінність. Це забезпечує необхідний рівень й обсяг фінансових потоків і дає 
можливість фінансування портфеля з найменшими витратами. 

Роботи із забезпечення фінансування портфеля починаються із планування цієї діяльності й відображаються у фінансовому плані, що 
є елементом стратегічного плану управління інвестиційним портфелем. 

В інвестиційному плані конкретного портфеля закріплюються попередні оптимальні значення фінансових показників: прибутковості, 
ризику, структури інвестиційного портфеля, а також часток за кожним елементом інвестиційного портфеля, умов фінансування й критеріїв 
реструктуризації. Ці параметри створюють зацікавленість у фінансуванні інвестицій, знижують сукупні витрати інвестора, створюють 
передумови для приросту вартості інвестиційного портфеля й мінімізації фінансового ризику інвестора. 

Одержання фінансових переваг досягається завдяки гнучкості розпорядження фінансовими ресурсами й своєчасним перерозподілом 
їх між різними елементами інвестиційного портфеля в межах корпорації, тобто своєчасної передачі прав власності на інвестиційні цінності, 
за допомогою яких можна в цей конкретний момент часу одержати податкові переваги, що може істотно знизити фінансові виплати в 
процесі життєвого циклу інвестиційного портфеля. 

Потенційний обсяг і кількість елементів інвестиційного портфеля значною мірою залежить від структури фінансування, можливостей 
погашення заборгованості й чутливості портфеля до змін макроекономічних параметрів. Домогтися ефективного вирішення цих питань 
неможливо без грамотного планування процесу фінансування портфеля на всіх стадіях його життєвого циклу. 

План фінансування портфеля призначений для впорядкування всього процесу фінансування й базується на стратегії маркетингу 
корпорації, що вимагає з'ясування таких питань:  
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- ділова зацікавленість конкретного інвестора в придбанні конкретної інвестиційної цінності; 
- ступінь ризику, що може прийняти на себе інвестор; 
- обсяг прав власності, які бажає одержати інвестор у результаті здійснення інвестицій; 
- достатність і певний рівень фінансових потоків у процесі функціонування портфеля й податкових переваг для забезпечення 

зацікавленості інвестора. 
Необхідно ретельно розглянути можливості емісії різних типів й обсягів боргових зобов'язань, а також графік покриття потреб, що 

виходять за межі боргових зобов'язань й акцій. 
Розробка плану фінансування в процесі функціонування портфеля передбачає вибір реальних альтернативних джерел фінансування 

портфеля, сформованих у результаті проведення переговорів з інвесторами. Для цього всі можливі альтернативні джерела фінансування 
(емісійні, кредитні ресурси, а також фонди корпорації) вносяться в модель руху грошових коштів (з урахуванням боргового фінансування). 

Альтернатива фінансування портфеля, що забезпечує мінімальні витрати на зростання вартості капіталу й найменш чутлива до 
коливань ключових економічних показників портфеля, використовується для узгодження графіків і підписання угод з обраними для 
фінансування інвесторами. 

Одна із проблем, яку доводиться вирішувати під час розробки плану фінансування портфеля, – це облік сукупного ризику 
інвестиційних цінностей. При цьому, основне призначення плану фінансування – раціональний розподіл можливих фінансових ризиків між 
елементами інвестиційного портфеля [1]. 

План фінансування, що належно розподіляє ризик і прибутковість портфеля між елементами в процесі його функціонування, може 
натрапити на вимогу інвесторів надати додаткові гарантії, що знижують окремі види ризику [1]. Усі можливі види ризиків, які вдається 
виявити, оцінити та врахувати при аналізі ризиків, у фінансовому плані портфеля оформляються в спеціальному інвестиційному 
меморандумі інвестиційного портфеля. 

Крім достатності передбачуваних доходів часто рекомендується, щоб план фінансування містив у собі резервний фонд (мобільний 
капітал) для підтримки ліквідності портфеля, що повинен підтримуватися на певному рівні, наприклад, на рівні максимальних щорічних 
виплат за заборгованостями. 

Фінансові угоди повинні бути складені таким чином, щоб у будь-якому році, коли доводиться користуватися резервним фондом 
виплат за заборгованостями, прибуток після виплат на управління й обслуговування розподілявся б спочатку на виплату за 
заборгованостями, потім на компенсацію резервного фонду й, нарешті, на учасників і треті сторони. 

У деяких портфелях замість резервного фонду для виплат за заборгованостями може використовуватися принцип реалізації елементів 
інвестиційного портфеля. У портфелях, забезпечених доходами, управляючий портфелем зобов'язується здійснювати виплати за 
заборгованостями, гарантуючи на цю мету певний відсоток доходів, одержуваних при здійсненні інвестиційного процесу в межах 
функціонування портфеля. 

При цьому недостатність вступників із цього джерела сум для оплати заборгованостей не розглядається як невиконання боргових 
зобов'язань. Виникаючий при цьому дефіцит ліквідності підсумовується й виноситься на термін остаточної виплати заборгованості. 

План фінансових потоків повинен передбачати можливості додаткового фінансування, необхідність у якому може виникнути через 
затримку, значне збільшення вартості портфеля або проблем, пов'язаних із його функціонуванням. Необхідно встановити контакт із 
окремими кредиторами для забезпечення прийнятності непередбачених моментів у плані фінансування. 

Після здійснення учасниками проекту надійних заходів щодо зниження й страхування ризику за всіма елементами інвестиційного 
портфеля, інвестор може сформувати відповідні види гарантій часткових або повних виплат заборгованостей на певних стадіях 
функціонування портфеля або при його ліквідації. 

Ризик проміжної ліквідності. Як правило, інвесторів турбує вплив на поточну вартість управління портфелем непередбачуваних 
підвищень витрат, що виникають через різні причини: інфляції, технічні трудності, макроекономічні проблеми, урядові постанови або 
коливання курсів валют. Тому перед початком функціонування портфеля управляючий та інвестори повинні дійти згоди щодо мінімізації 
ризику втрати його сукупної вартості. Для цього здійснюють кілька заходів. 

Фінансовий план і його складові – план-графік фінансових інтервенцій, графік погашення заборгованостей, фінансові угоди між 
управляючим портфелем й інвесторами – повинні враховувати всі заходи, прийняті учасниками інвестиційного процесу до зниження 
фінансового ризику, а також фінансові гарантії інвесторам. 

На практиці застосовують чотири методи фінансування портфеля: 
- фінансування за рахунок випуску акцій; 
- позикове фінансування; 
- фінансування за рахунок власних фондів; 
- урядова допомога; 
- комбінований. 
Як правило, на практиці фінансування здійснюється на основі оптимального, мінімізуючого витрати сполучення перерахованих 

методів, тобто комбінованого. 
Фінансування за рахунок випуску акцій. Залучення інвестиційних ресурсів через випуск цінних паперів може здійснюватися у формі 

грошових внесків, устаткування, технологій, а також у формі економічного обґрунтування проекту або права використання національних 
ресурсів, якщо акціонером є урядова організація [3]. 

Основний обсяг акціонерних інвестицій надходить від учасників інвесторів у ході первісного наповнення інвестиційного портфеля, 
хоча можуть проводитися внески у формі підлеглих кредитів уже в ході функціонування портфеля. 

Потенційними покупцями акцій, що випускаються, можуть стати: 
 -  зовнішні інвестори, зацікавлені в окупності вкладених коштів, одержанні податкових виграшів, прирості вартості вкладеного 

капіталу, а також в одержанні фіксованого інвестиційного доходу; 
- спекулянти, зацікавлені в перепродажу акцій емітента після підвищення їх курсової вартості за умови успішної інвестиційної 

діяльності емітента; 
- замовники, зацікавлені в продукції, виробленій у результаті реалізації реального інвестиційного проекту й уведення в експлуатацію 

потужностей. 
Для залучення великих обсягів фінансових ресурсів, необхідних для здійснення великомасштабних інвестицій (придбання великого 

пакета акцій, будівництво нерухомості), можуть бути використані кошти приватних осіб і громадськості. При цьому випуск акцій 
сполучається з випуском боргових зобов'язань. 

Акціонерні інвестиції є кращим джерелом фінансування, тому що це дає можливість перенести на більш пізні строки виплату 
основних сум погашення заборгованості, коли зростає здатність портфеля генерувати доходи. Крім того, у цьому випадку з'являється 
можливість маневрування тимчасово вільними інвестиційними ресурсами [6]. 

Позичкове фінансування. Джерелами позичкового фінансування можуть бути: 
- довгострокові кредити в самостійних або вхідних у групи банків; 
- кредити в державних установах; 
- боргові зобов'язання громадськості; 
- приватне розміщення боргових зобов'язань. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

  307

Вибір варіанта позичкового фінансування ґрунтується на результатах аналізу фінансового ринку й умов функціонування 
інвестиційного портфеля: оптимальній структурі фінансування, можливостях портфеля й інвестиційних цінностей, що входять у нього,  
забезпечувати погашення кредитів і виплату процентних ставок. 

При цьому відсоткові ставки можуть бути фіксовані або ковзаючі, тобто кредитування, що змінюються залежно від періоду. 
Альтернативний вибір ковзаючих або фіксованих відсоткових ставок визначається чутливістю макроекономічних показників 

фінансового ринку до зміни цієї ставки, а також одержуваною потенційною економією (якщо ринок характеризується нормальною, що 
підвищується кривій відсоткових доходів). 

Потенційна економія розраховується як різниця між поточними підвищеними сумарними витратами на виплату фіксованих 
процентних ставок довгострокового кредиту й поточними зниженими сумарними витратами на виплату ковзаючих процентних ставок. 

Терміни закінчення боргових зобов'язань також можуть бути визначальним фактором, оскільки при ковзаючих відсоткових ставках 
вони часто бувають коротшими, ніж при фіксованих або при відсоткових ставках, що змінюються, до закінчення терміну боргового 
зобов'язання. 

Привабливим джерелом кредитів із фіксованою процентною ставкою можуть бути суспільні фонди. 
Урядова допомога. Уряд може надавати двосторонню фінансову допомогу або експортне кредитне фінансування в реалізації проектів 

за участю іноземних фірм (підрядників і постачальників) або зацікавлених третіх сторін. 
Державні установи можуть здійснювати цю допомогу безпосередньо за рахунок інвестиційних програм через субсидування чи 

гарантії позичок або побічно, за рахунок гарантій цін і розширення податкових переваг [1]. 
 
РЕЗЮМЕ 
Удосконалено систему важелів механізму державної підтримки формування фінансової сталості ТНК національного походження, який 
включає узагальнення важелів та інструментів підтримки за такими напрямами: організаційно-правове забезпечення, фінансово-економічне 
та інформаційне забезпечення. 
Ключові слова: система важелів, глобальне економічне середовище, міжнародні корпорації, фінансова сталість, транснаціональні 
інтегровані структури, процес транснаціоналізації, формування фінансової сталості. 
РЕЗЮМЕ 
Усовершенствована система рычагов механизма государственной поддержки формирования финансовой устойчивости ТНК национального 
происхождения, включает обобщение рычагов и инструментов поддержки по следующим направлениям: организационно-правовое 
обеспечение, финансово-экономическое и информационное обеспечение. 
Ключевые слова: система рычагов, глобальная экономическая среда, международные корпорации, финансовая устойчивость, 
транснациональные интегрированные структуры, процесс транснационализации, формирование финансовой устойчивости. 
SUMMARY 
The system leverages the formation mechanism of state support financial sustainability TNC national origin, which includes generalization levers and 
tools support the following areas: organizational and legal support, financial, economic and informational support. 
Key words: system of levers, global economic environment, international corporations, financial stability, transnational integrated structure, 
transnationalization process, formation of financial stability. 
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университет   

 
После обретения независимости Азербайджан избрал путь светской страны – стал членом  некоторых международных 

экономических организаций. Азербайджан вступил в МВФ в сентябре 1992 года. За годы сотрудничества от фонда была получена 
финансовая помощь в размере свыше $363 млн., в том числе льготные кредиты в размере $248 млн. Кредиты предоставлялись фактически в 
обмен на обязательства по реформированию экономики в рамках различных программ. Последняя из них завершилась в 2005 году. В 
настоящее время обязательства Азербайджана перед МВФ составляют около $40 млн., которые планируются полностью погасить к 2014 
году. В разное время МВФ выдвигал очень тяжелые условия перед правительством Азербайджана в рамках кредитования республики, а 
иногда даже затем менял их. Однако, в общем, острых разногласий между сторонами не наблюдалось. Азербайджан тесно сотрудничал с 
МВФ, брал кредиты для поддержания платежного баланса страны, находящейся в начале 1990-х годов в тяжелой экономической ситуации. 
Азербайджан привлекал кредиты этой структуры не только ради денег, но и технической помощи и в целях получения консультационного 
содействия. За прошедшие годы у нашей страны накопились большие достижения в построении демократических институтов и свободной 
рыночной экономики. Стабильность и устойчивое экономическое развитие создали прочную основу для демократических реформ и борьбы 
с нерешенными социальными и экономическими проблемами.  

С октября месяца 2009 года постоянное представительство МВФ в Азербайджане трансформировался в офис, поскольку в тех 
странах, в которых нет кредитных линий, фонд не видит необходимости в содержании постоянных представительств. Подобный подход 
МВФ используется в отношении таких странах СНГ, как Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Не исключаются возможности 
продолжения Валютным фондом программ технической помощи и в будущем, хотя в последнее время их объем также сократился. В связи 
с продолжением технического сотрудничества, фонд намерен проводить ежегодную оценку среднесрочных и долгосрочных перспектив по 
статье IV соглашения «О создании МВФ». Сотрудничество с МВФ, кроме того, положительно влияет на имидж Азербайджана в мировом 
сообществе. 

                                                           
© Аскерова Х.Д., 2012 
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Государственный внешний долг Азербайджана за прошедший 2011 год увеличился на 24,9 процентов. Согласно данным отчета 
правительства по итогам прошлого года, на первое января 2012 года показатель внешнего долга страны достиг 4,817 миллиарда долларов, в 
то время как на первое января 2011 года он составлял 3,857 миллиарда долларов. 

Рост почти на четверть этого показателя связан с расширением сотрудничества Азербайджана с различными международными 
финансово-кредитными организациями, а также странами-донорами, в результате чего в 2011 году было подписано 12 кредитных 
соглашений общей стоимостью примерно 1,67 миллиарда долларов на финансирование значимых для экономики страны проектов (табл. 
1.). 

Таблица 1.  
Международные финансово – кредитные организации 

Международные финансовые организации Количество кредитовСумма, млн. долларов
Всемирный банк 4 175,4 
Исламский банк развития 2 131,2 
Чешский Komerční banka 1 318,6 
Европейский банк реконструкции и развития 1 750 
Eximbank США и Нью-йоркский филиал BNP Paribas 1 116,6 
Французский банк Sosiete Generale и банковская корпорация Sumitomo Mitsui1 98 
Фонд развития Абу-Даби 1 60,7 
Международный фонд развития сельского хозяйства IFAD 1 19,4 
Как видно из таблицы 1. около трети внешних обязательств Азербайджана приходится на долговые обязательства перед 

международными финансовыми институтами (МФИ). С одной стороны, эту часть внешнего долга нельзя считать рыночной, что делает 
структуру заимствований неоптимальной. 

Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, следует признать, что, ни одна финансовая деятельность в мире сегодня не 
осуществляется без кредита. Поэтому проблема не в том, брать ли деньги в кредит, осуществлять займы или нет, а в том, на каких условиях 
это делать. Например, нет уже необходимости в полномасштабной поддержке отечественного государственного бюджета, пополнении 
валютных резервов, взамен которых Азербайджан должен выполнять все требования МФИ, порой неприемлемые для страны. Теперь 
переход делается к более "точечным" проектам в избранных секторах. Есть много областей - образование, здравоохранение, транспорт, 
институциональное развитие, в которых средства международных банков обеспечивают относительно дешевые и долгосрочные кредиты, 
сопровождаемые "ноу-хау" и опытом решения аналогичных проблем в других странах. 

Так, среди зарубежных кредитов, использованных к первому январю 2012 года, на льготные кредиты пришлись 2,215 миллиарда 
долларов. 3,8 процента внешнего долга должны быть возвращены кредиторам в период от пяти до десяти лет, 56,4 процентов - от десяти до 
20 лет, 39,8 процентов - в период свыше 20 лет. Без международных кредитов страна много чего могла бы потерять, не успеть, а главное - 
международные кредиты позволяют Азербайджану не упустить время. 

В 2011 году за счет зарубежных кредитов в стране продолжилась реализация десяти  проектов в сфере строительства 
автомобильных дорог, семи - в сфере водоснабжения и реконструкции канализационных систем, семи - в социальной сфере, шести - в 
секторе электроэнергетики, пяти - в сфере сельского хозяйства, мелиорации и ирригации, четырех - в финансовом секторе, трех - в секторе 
транспорта и экологии. 

Взаимоотношения Азербайджана с международными финансовыми организациями являются очень важными не только для 
текущего состояния развития государства, но и возможностей построения долгосрочной модели стойкого экономического развития. 
Сотрудничество с международными финансовыми организациями, это путь интеграции Азербайджана в международные экономические и 
политические отношения. Центральным в данном направлении явилось формирование рыночной системы хозяйства и основанной на 
рыночных основах модели взаимоотношений с иностранными партнерами и кредиторами. При этом главным требованием к реализации 
соответствующих программ выступает интеграция экономики в мировое хозяйство. Стратегия взаимоотношений Азербайджана с 
международными финансовыми организациями должна строиться с учетом текущего состояния национальной экономики. Необходимой 
является и концептуальная определенность, а именно, включение модели сотрудничества с международными финансовыми организациями 
и частными кредиторами в общую модель социально-экономического развития. В стратегии взаимоотношений Азербайджана с 
международными финансовыми организациями необходимо четко определить формы продолжения сотрудничества с такими 
организациями. С учетом практики последних лет и нерегулярности поступления финансовых ресурсов, возможны изменения самих 
принципов взаимоотношений с международными финансовыми организациями. Возможным направлением дальнейшего построения 
отношений Азербайджана с международными финансовыми организациями является переход от непосредственного получения 
финансовых ресурсов к получению консультативной и политической поддержки от этих учреждений. 

Важным является четкое распределение функций и сфер деятельности между государственными организационными структурами 
– Министерством финансов Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством 
экономического развития Азербайджанской Республики. Организационные структуры, от деятельности которых зависит развитие 
сотрудничества с международными финансовыми организациями, должны иметь четкую программу деятельности, которая, в свою очередь, 
требует постоянной координации в соответствии с четко определенными государственными стратегическими приоритетами. 
Трансформационные условия современного развития Министерством финансов Азербайджана, в качестве обязательной предпосылки 
улучшения ситуации с использованием привлеченных средств, требуют проведения общей структурной реформы. Именно она может 
открыть путь к использованию потенциала государства. Данную задачу необходимо осуществлять согласно апробированных мировой 
практикой критериев и в соответствии с текущим ходом событий в стране. 

Принципы защиты государственных интересов Азербайджана в отношениях с международными финансовыми организациями 
должны опираться на приоритеты долгосрочных целей социального, политического и экономического развития. Опыт ряда стран рыночной 
трансформации и, в том числе, опыт Азербайджана, свидетельствует, что кредиты международных финансовых организаций могут активно 
оказывать содействие решению финансовых и других проблем. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті, автором вказується, що стабільність і сталий економічний розвиток створили міцну основу для демократичних реформ і боротьби 
з невирішеними соціальними та економічними проблемами. Тому, взаємини Азербайджану з міжнародними фінансовими організаціями є 
дуже важливими не тільки для поточного стану розвитку держави, але й можливостей побудови довгострокової моделі стійкого 
економічного розвитку. 
Таким чином, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, це шлях інтеграції Азербайджану в міжнародні економічні і політичні 
відносини, а також інтеграція економіки у світове господарство. 
Ключові слова: фінансова допомога, кредити, МВФ, економічний розвиток, міжнародні фінансові організації, ринкова трансформація. 
РЕЗЮМЕ 
В статье, автором указывается, что стабильность и устойчивое экономическое развитие создали прочную основу для демократических 
реформ и борьбы с нерешенными социальными и экономическими проблемами.  Поэтому, взаимоотношения Азербайджана с 
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международными финансовыми организациями являются очень важными не только для текущего состояния развития государства, но и 
возможностей построения долгосрочной модели стойкого экономического развития.  
Таким образом, сотрудничество с международными финансовыми организациями, это путь интеграции Азербайджана в международные 
экономические и политические отношения, а также  интеграция экономики в мировое хозяйство.  
Ключевые слова: финансовая помощь, кредиты, МВФ, экономическое развитие,  международные финансовые организации, рыночная 
трансформация. 
SUMMARY 
In this article, the author states that the stability and sustainable economic development have created a solid foundation for democratic reforms and 
struggle unresolved social and economic problems. Therefore, the relations between Azerbaijan and the international financial institutions are very 
important not only for the current state of development of the state, but also the possibilities to build a stable long-term model of economic 
development.  
Thus, cooperation with international financial institutions is a way for Azerbaijan to the integration into the international economic and political 
relations, and also integration into the world economy. 
Keywords: financial aid, loans, IMF, economic development, international financial institutions, market transformation. 
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Экономика отдельно взятой страны развивается в той мере, в какой население   специализируется и участвует в разделении труда. 
То же  самое происходит  и в глобальном   масштабе. Глобализация, т.е. углубляющаяся специализация и разделение труда за  пределами 
государственных  границ, это ключ к пониманию современной экономической истории. Рост возможностей по осуществлению операций и  
принятию риска в любом месте земного шара ведет к формированию  подлинно глобальной экономики. Производство все более  
приобретает  международный характер. Значительная доля конечной продукции собирается из компонентов, произведенных на разных 
континентах. Поиск наиболее конкурентоспособных источников труда и исходных материалов в глобальном масштабе не только сокращает  
себестоимость  и снижает цены, но и повышает отношение стоимости произведенного продукта к затратам, т.е. широкий показатель   
производительности труда и индикатор уровня жизни. 

С другой стороны повышение концентрации  доходов, проявившееся в условиях глобализации, вновь разожгло  сражение между 
культурой государства всеобщего благосостояния и культурой  капитализма, которое казалось, завершилось после крушения  системы 
централизованного планирования. В мире разгорелись споры о будущем  глобализации и капитализма, от исхода которых зависит облик 
мирового рынка  и образ нашей жизни в последующие десятилетия. 

Во многих отношениях очевидная стабильность глобальной торговли и финансовой системы служит подтверждением простого и 
проверенного временем принципа, сформулированного Адамом  Смитом в 1776 году: свободная торговля между людьми, преследующими 
собственную  выгоду, ведет к появлению  растущей устойчивой экономики. Модель саморегулирования рынка работает только  при 
наличии определенных фундаментальных предпосылок: люди должны иметь свободу действий в преследовании собственной выгоды, не 
ограниченную внешними воздействиями или экономической политикой. Неизбежные ошибки и эйфория участников глобального рынка и 
связанная с их оплошностями неэффективность приводят к экономическим дисбалансам.  [1]  Тем не менее даже после кризиса экономика 
неизбежно самовосстанавливается. 

Таким образом, нам  необходимо сконцентрировать усилия на преодолении страха перед темной стороной процесса созидательного 
разрушения, а не на изобретении ограничений для экономический системы, от которой зависит процветание всего мира. 

Таблица I. 
Динамика внешне - торговых отношений  Азербайджанской Республики 

В млн. долларах США  
Годы Торговый оборот импорт экспорт сальдо 
2007 11771,7 5713,5 6058,2 344,7 
2008 54926,0 7170,0 47756,0 40586,0 
2009 20824,5 6123,1 14701,4 8578,3 
2010 27960,8 6600,6 21360,2 14759,6 
2011 36326,9 9756,0 26570,9 16814,9 

 
Международные финансовые организации в последние годы дают высокую оценку экономике  Азербайджанской Республики.  В 

рейтинге конкурентоспособности мировых экономик на 2012-2013 годы, составляемом ежегодно Всемирным экономическим форумом 
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(ВЭФ), Азербайджан вошел в число 50 наиболее конкурентоспобных экономик мира и стал  46-м среди  144 стран. По сравнению с 
прошлогодним отчетом Азербайджанская Республика улучшила свои позиции на 9 позиций. По индексу конкурентоспособности 
Азербайджан уже четвертый год является лидером на пространстве СНГ.  Индекс конкурентоспособности Азербайджана вырос за год с 4,3 
до 4,41.  

По показателю макроэкономической стабильности Азербайджан находится в первой двадцатке (на 18-м месте). 
Наибольший рост по сравнению с прошлым годом у Азербайджана был  зафиксирован по показателю эффективности товарного 

рынка на 19 позиций.  [2] Динамика внешне – торговых  отношений Азербайджанской Республики является положительной и наблюдается 
устойчивый рост.  

Как видно из таблицы I объем внешне – торговых операций с каждым годом растет. Пиком внешне – торговых операций стал 2008 
год, т.е. год в котором начался глобальный финансовый кризис. Следует отметить, что  в общем объеме внешне – торговых операций более  
быстрыми темпами растут экспортные операции и составляющие львиную долю в совокупном  торговом обороте (конечно за счет нефти и 
нефтепродуктов). 

А внешне – торговые отношения в рамках Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС)   
Азербайджанской Республики выглядят следующим образом. 

Таблица II. 
Внешне – торговые отношения по группе Организация  Черноморского Экономического Сотрудничества 

Годы В млн. долларах США В процентах 
 импорт экспорт Удельный вес импорта в совокупном 

объеме импорта 
Удельный вес экспорта в 

совокупном объеме экспорта 
2007 2211,0 2173,9 38,7 35,9 
2008 2846,5 2526,9 39,7 5,3 
2009 2577,7 1801,3 42,1 12,3 
2010 2486,3 2736,9 37,7 12,8 
2011 3656,0 3761,9 37,5 14,2 

 
Данные за последние пяти лет свидетельствуют о том, что темп внешне - торговых операций Азербайджана в рамках ОЧЭС  

отстают от динамики совокупных внешне – торговых отношений. Однако  удельный вес импорта за указанный период составляет более 1/3 
от совокупного  объема импорта, что является хорошим показателем и почти не меняется в процентном отношении.  

Безусловно во внешне – торговых  отношениях имеют значение операции по видам валют (операций)   и структура импорта и 
экспорта. Рассмотрим данные показатели в следующих таблицах. 

Таблица III. 
Внешнеторговые отношения по видам операций 

В млн. долларах США  
Годы Расчеты по национальной 

валюте, импорт (AZN) 
Расчеты  по СКВ, 

импорт 
Расчеты   по национальной 
валюте, экспорт (AZN)  

Расчеты по СКВ, 
экспорт 

2007 14,5 4233,7 2,1 4981,1 
2008 17,8 5666,3 1,0 18408,2 
2009 35,2 5177,2 477,4 13484,9 
2010 12,9 5179,6 35,8 20406,7 
2011 9,9 7791,8 117,8 25515,3 

Как усматривается из таблицы III доля расчетов по импорту и экспорту по национальной валюте Азербайджанской Республики 
(AZN) составляет  незначительна. Так доля расчетов по национальной валюте в совокупном объеме импорта за 2011 год составила 0,9 
процентов, а доля расчетов по национальной валюте в совокупном объеме экспорта за 2011 год составила 3,1 процентов. А доля расчетов 
по импорту и экспорту за 2011 год по СКВ составила соответственно 76 процентов и 93 процентов. 

На наш взгляд было бы целесообразно увеличить расчеты по национальным валютам по импорту и экспорту стран ОЧЭС. 
Поскольку кроме Греции, все страны ОЧЭС имеют свои национальные валюты.  

Ситуация по структуре импорта и экспорта следующая. 
Таблица IV. 

Структура основной доли  товаров импорта и экспорта по международному стандарту торговой классификации (в процентах) 
Годы Удельный вес импорта машин и транспортных 

средств в совокупном  импорте 
Удельный вес экспорта  нефти и нефтепродуктов в совокупном 

экспорте 
2007 45,7 81,4 
2008 47,5 97,1 
2009 47,4 92,8 
2010 40,6 94,2 
2011 48,4 94,4 
На наш  взгляд структура импорта по основной доли товаров  приходящаяся на машины   и транспортные средства является 

оптимальной. Поскольку эта ситуация создает предпосылки для обновления и модернизации производства. Однако структура экспорта по 
основной доли товаров приходящаяся  на нефть и нефтепродукты является не оптимальной. На наш взгляд следовало бы решить проблему 
увеличения доли не нефтяного сектора в структуре ВВП и дальнейшего  экспорта  диверсифицированной продукции  в страны ОЧЭС. 
Выводы и предложения 

Процесс глобализации носит необратимый характер. Экономики  стран интегрированы и эта интеграция углубляется. Приведенные 
данные свидетельствуют, что интеграция Азербайджанской Республики в группе стран ОЧЭС необходима и имеются все предпосылки для 
дальнейшего углубления, расширения внешне – торговых операций.  По данной теме выдвигаем следующие предложения: 

1. Целесообразно увеличить объем расчетов по импорту и экспорту с национальными валютами, создав при этом  валютный 
блок. 

2. Принять меры по увеличению доли ненефтяного  сектора в структуре ВВП.  
 

РЕЗЮМЕ 
Глобалізація, це  спеціалізація і розподіл праці, що поглиблюється,  за межами державних кордонів, яка є ключем до сучасної економіки. 
Інтеграція Азербайджанської Республіки в групі країн ОЧЕС необхідна і в подальшому доцільно цю інтеграцію розвивати в межах наявних 
можливостей. 
Ключові слова: чорноморське економічне співробітництво, зовнішньоекономічні зв'язки, зовнішня торгівля 
РЕЗЮМЕ 
Глобализация, это углубляющаяся  специализация и разделение труда за пределами государственных границ, которая  является ключом к 
современной экономике. Интеграция Азербайджанской Республики в группе стран ОЧЭС необходима и в дальнейшем  целесообразно эту 
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интеграцию развивать в пределах имеющихся  возможностей. 
Ключевые слова: черноморское экономическое сотрудничество, внешнеэкономические связи, внешняя торговля 
SUMMARY 
Globalization is deepening specialization and division of labor across national boundaries, which is the key to a modern economy. Integration of the 
Republic of Azerbaijan in the group of the BSEC countries is necessary and appropriate to further develop this integration to the extent possible. 
Keywords: Black Sea economic cooperation, foreign economic relations, foreign trade 
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Актуальність теми та постановка проблеми. У сучасному світі олімпійський рух відіграє достатньо вагому роль, що обумовлено 

його основною метою, закріпленою в Олімпійській хартії: “…становлення спорту на службу гармонічного розвитку людини з тим, щоб 
сприяти створенню мирного суспільства, яке піклується про збереження людської гідності”. [4, с.7]. 

Однак, для реалізації вказаної мети, олімпійський рух, так як і спорт в цілому, має єдину можливість повноцінного розвитку – шлях 
подальшої комерціалізації, що в свою чергу передбачає використання елементів маркетингу. 

Актуальність розвитку та використання маркетингу обумовлюється: 
– його виключною можливістю у забезпеченні прибутковості та фінансової незалежності від дії зовнішніх факторів; 
– в наданні олімпійському руху конкретних шляхів щодо формування та підтримання високого іміджу олімпізму, який є 

найбільш важливим нематеріальним активом Міжнародного олімпійського комітету. 
В сучасній науці певною мірою склалася система знань про спортивний маркетинг, зокрема варто відмітити роботи науковців 

Гуськова С.,[1] Шаафа Ф., [7] Томича М., [6] Метью Шенка [8] тощо). Однак, в зв’язку з тим, що в нашій країні тривалий час вважалося, що 
спорт є сферою некомерційною і закони ринку на нього не поширюються, значна кількість питань спортивного, а також олімпійського 
маркетингу залишається практично недослідженою. 

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що олімпійський маркетинг, так само, як і спортивний, маючи свою відповідну 
специфіку, базується на основних положеннях теорії загального маркетингу. Загалом постулати щодо знання та задоволення потреб 
покупця, сегментації, позиціонування та формування комплексу інструментів маркетингу використовуються в різних сферах та галузях, як 
комерційними, так і некомерційними організаціями. Існує безліч визначень маркетингу, в тому числі спортивного та олімпійського. 
Найбільш лаконічне – «прибуткове задоволення клієнта». Американська асоціація маркетингу містить більш розширене визначення, в тому 
числі олімпійського маркетингу. 

 

 
Рис. 1. Основні елементи спортивного маркетингу  [розроблено на основі 8]. 

 
«Олімпійський маркетинг – це процес планування і реалізації концепцій ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів та 

послуг з використанням прямих або побічних асоціацій з олімпійським рухом, спрямований на здійснення обмінів, які задовольняють як 
індивідуальні, так і організаційні цілі» [2]. 
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Олімпійська хартія визначає олімпійський маркетинг як концепцію фінансово-економічної роботи олімпійського руху, спрямовану 
на залучення джерел фінансування власної діяльності [5]. 

Схематично процес спортивного та відповідно олімпійського маркетингу можна представити наступною схемою(рис 1.): 
Таким чином, як видно з наведеної схеми, маркетингова діяльність включає вивчення та розуміння своїх споживачів, формуванням 

відповідної стратегії по роботі з ними та комплексу інструментів (4Р) із задоволення їхніх цілей та потреб. 
Найбільш складним концептуальним питанням для спортивних маркетологів є розуміння спортивного продукту, адже саме він в 

маркетингу є джерелом отримання доходів. В загальному і цілому спортивний продукт – це товар або послуга, які повинні забезпечувати 
потреби спортивного споживача. Одна з класифікацій – це: 

– спортивні події, під якими розуміють змагання, для якого і виготовляють всі продукти у спортивній індустрії;  
– спортсмени. Жодне спортивне змагання не існує без спортсменів. Останні також є спортивним продуктом. Приклад тому 

– безліч спортсменів, що беруть участь в рекламі товарів різних фірм та мають багатомільйонні контракти; 
– арена для проведення змагань. На сьогоднішній день це поняття є ширшим, ніж просто стадіон. Це цілий комплекс, в 

якому можуть розташовуватися ресторани, бари, VIP-ложі; 
– ліцензований мерчандайзинг. Великий спорт завжди відігравав у житті суспільства важливу роль і можна сказати, що 

ліцензійні товари були і є своєрідним провідником, завдяки якому покупці відчувають себе причетними до нього. До 
речі, в США більше 2000 компаній мають ліцензійні контракти з спортивними групами коледжів та університетів. Слід 
зазначити, що ліцензування є не тільки вагомим і перспективним джерелом фінансування професійного спорту, але й 
допомагає підтримувати імідж виду спорту, ліги, команди серед вболівальників і широкого загалу населення, що, у свою 
чергу, позитивно позначається на успішності спортивного бізнесу в цілому. 

Всі ці продукти призначені для споживачів та будуть приносити дохід за умови задоволення їх потреб. 
Основними категоріями споживачів, як в спортивному, так і олімпійському маркетингу, є: глядач, якого можна поділити на два 

сектори – фізичні особи та компанії або корпоративні клієнти. Важливий сегмент корпоративних клієнтів – медіа компанії, що купують 
права на трансляцію спортивних матчів. 

Наступна група споживачів – це учасники. Все більше людей стають активними учасниками різних спортивних подій, що також 
підвищує роль маркетингу при роботі з ними. 

Третя група споживачів – спонсори. В спортивному спонсорстві споживач обмінює гроші або продукт на право асоціюватися з тією 
чи іншою спортивною подією. 

В зв’язку з цим олімпійський маркетинг передбачає розробку маркетингових програм з орієнтацією на потреби та цілі кожного з 
цих сегментів. Показовими в цьому плані є шість основних програм МОК: партнерство з телерадіокомпаніями, міжнародне спонсорство, 
національне спонсорство, програми ліцензування і програма постачальників. Відповідно до цих програм формується і бюджет МОК: 

– кошти від ТВ-компаній за права на трансляцію Олімпійських ігор – 52%; 
– спонсорство від корпорацій – 32%; 
– продаж білетів – 14%; 
– ліцензування – 2% [3]. 
Розповсюдженою є думка про те, що олімпійський маркетинг виник в 1980 р. з приходом на пост президента МОК Хуана Антоніо 

Самаранча. 
Однак, якщо прослідкувати історію розвитку Олімпійських ігор, то можна стверджувати, що він зародився ще під час підготовки 

Перших Олімпійських ігор сучасності у 1896 р. в Афінах. Ряд джерел відзначають, що вже на І-их Олімпійських іграх були спонсори, хоча 
все ж фінансування в основному йшло за рахунок  членських внесків і від продажу білетів на змагання, а також коштів барона П’єра де 
Кубертена. 
Першими іграми, які принесли дохід олімпійському руху, стали Ігри 1932 р. в Лос-Анджелесі. На тих же  іграх сформувалася ідея 
комерційного використання «Олімпійського селища» – його розпродаж по завершенню Олімпійських Ігор. 

Наступний історичний крок в розвитку маркетингу – 1936 р. – Ігри в Берліні. Вперше вони були показані по телебаченню, і таким 
чином був покладений початок практики співробітництва з телевізійними компаніями, яка потім принесла мільйонні прибутки. 
Організаційний комітет Олімпійських ігор 1952 р. в Хельсінкі залучив спонсорів і постачальників по різних категоріях з 11 країн. Цей рік 
можна вважати відправним в процесі створення міжнародної спонсорської програми. Цей рік знаменний ще й появою олімпійських монет. 
До Мюнхенської Олімпіади 1972 р. монетна програма вже принесла 52,8% доходів в Оргокомітет’72, або 206 млн. 200 тисяч доларів США 
в абсолютному виразі. 

1960 р. знаменний початком продажу прав на телетрансляцію Олімпійських ігор, які, як зазначалося, сьогодні є основним джерелом 
доходів. 

Необхідно виділити і Олімпійські ігри 1964 р. в Токіо. Оргкомітет продав право на використання  слова «Олімпія» на сигаретах за 1 
млн. доларів США, що стало першим комерційним доходом ліцензійної програми олімпійського руху. 

З приходом в 1980 р. на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча розпочалась нова епоха олімпійського руху, і в першу 
чергу зміни стосувалися олімпійського маркетингу. «На сьогоднішній день маркетинг набуває все більшого значення для всіх нас в 
Олімпійському русі. Доходи, які отримуються від телебачення, спонсорів і в цілому від системи накопичення коштів, допомагають руху 
забезпечити його фінансову незалежність. Однак в процесі реалізації цих програм ми повинні завжди пам’ятати, що саме спорт повинен 
керувати своєю долею, а не комерційні інтереси» – ці слова в точності відображають основні напрямки розвитку олімпійського руху 
останніх десятиліть. 

Аналіз маркетингової діяльності МОК та олімпійського маркетингу дозволяє виділити основні ключові напрямки: 
1. Програма TOP (The Olympic Program). Концепція цієї програми ув’язує інтереси бізнесу та спорту та дозволяє великим 

компаніям впроваджувати в свідомість споживачів позитивний образ товарів та послуг через олімпійський спорт. Реалізація цієї програми 
постійно вдосконалюється. Так, при проведені ХІХ Олімпійських зимових Ігор у Солт-Лейк-Сіті оргкомітетом проведення Ігор та НОК 
США було засноване спільне підприємство для забезпечення широкої спонсорської підтримки, яке встановлювало контакти та 
забезпечувало координацію діяльності представників ділового світу США, що виявили готовність надати фінансову, матеріальну й іншу 
підтримку організаторам  Ігор. Сьогодні створення таких підприємств стало вже правилом. 

2. Продаж прав на трансляцію Олімпійських Ігор. Телебачення стало тією рушійною силою, яка значною мірою визначила 
сучасний стан Олімпійського руху. Принцип «найбільш повного висвітлення новин різними засобами інформації і охоплення максимально 
широкої аудиторії Олімпійських ігор» дозволяє лише крупним телекомпаніям претендувати на купівлю прав на трансляцію. Така стратегія 
принесла олімпійському маркетингу свої плоди у вигляді багатократного збільшення надходжень за даною статтею доходів. Так, 
наприклад, за право представити глядачам Ігри в Солт-Лейк-Сіті, телевізійним компаніям довелося сплатити 738 млн. дол., тобто на 44% 
більше суми, сплаченої в Нагано. 

3. Монетна програма. Олімпійські монети протягом останніх десятиліть слугували джерелом значних доходів олімпійського 
руху. Тяжко повірити, але доходи від реалізації прав на трансляцію, які сьогодні є одним із основних джерел фінансування олімпійського 
руху, змогли перевищити доходи від продажу момент лише в 1984 році. 

4. Ліцензування. За останні десятиліття в Олімпійському русі сформувались три основні напрямки ліцензування: ліцензії МОК, 
ліцензії НОК і ліцензії організаційних комітетів Олімпійських ігор. З питання ліцензування існує також принципова позиція МОК, що 
ліцензії на продаж товарів  з олімпійською символікою можуть винятково видавати тим компаніям, які здатні постачати на ринок 
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продукцію найвищої якості. Таким чином, розглянуті  напрями олімпійського маркетингу дають можливість забезпечити певну фінансову 
стабільність та можуть бути використані на місцевих рівнях для покращення фінансового становища спортивної галузі на місцевому ринку, 
а також розвинуті за рахунок нових програм. 

Творчий підхід до реалізації та розробки, високий професіоналізм дасть можливість підвищити ефективність маркетингової 
діяльності. 

Але, не дивлячись на позитивні моменти в розвитку олімпійського маркетингу, слід зазначити також і ряд негативних, які 
потребують подальшого вивчення та розв’язання. Серед основних проблем маркетингової діяльності слід зазначити: 

– визначення часу і умов змагань часто диктується не інтересами спортсменів, не умовами досягнення спортивних рекордів, а 
інтересами телевізійних компаній та рекламодавців; 

– складність відстоювання доцільності надання олімпійському спорту фінансової допомоги зі сторони держави; 
– формування відносно вузького кола спортивної еліти, яка користується увагою ЗМІ при  одночасному ущемленні інтересів 

основної маси спортсменів. 
Висновки. Підсумовуючи, можна зазначити наступне: процеси комерціалізації спорту розвиваються швидкими темпами, значення 

маркетингу в олімпійському русі зростає, однак  це в свою чергу, породжує ряд проблем з формування теоретичних аспектів маркетингової 
діяльності спортивних організацій, зокрема МОК і національних комітетів держав світу, та його впровадження у практику. 

Саме на вирішення зазначених проблем повинні бути спрямовані подальші дослідження в сфері олімпійського маркетингу. 
 

РЕЗЮМЕ 
Обоснована необходимость использования маркетинга в спорте в целом и олимпийском движении, в частности; охарактеризованы 
основные элементы олимпийского маркетинга и ряд маркетинговых программ МОК; очерчен ряд проблем, связанных с 
коммерциализацией спорта и показаны пути их решения. 
Ключевые слова: спортивный маркетинг, олимпийский маркетинг, элементы олимпийского маркетинга, спортивные товары, программы 
МОК. 
РЕЗЮМЕ 
Обґрунтовано необхідність використання маркетингу в спорті в цілому і олімпійському русі, зокрема; охарактеризовано основні елементи 
олімпійського маркетингу та ряд маркетингових програм МОК; окреслено ряд проблем, пов’язаних з комерціалізацією спорту та показано 
шляхи їх вирішення. 
Ключові слова: спортивний маркетинг, олімпійський маркетинг, елементи олімпійського маркетингу, спортивні товари, програми МОК. 
SUMMARY 
The necessity of using marketing in sport in general and in the Olympic movement in particular are justified; the basic elements of Olympic 
marketing and a number of IOC marketing programs are describes; a number of problems associated with the commercialization of sport are outlined 
and the ways to solve them are presented. 
Keywords: sports marketing, Olympic marketing, the elements of Olympic marketing, sports products, IOC programs. 
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Термин ритейл (англ. retail – розница) получил свое распространение в Украине в начале двадцать первого века в связи с 

начавшимся изменением структуры рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами и появлением новых типов магазинов, 
среди которых необходимо выделить гипермаркеты, супермаркеты и минимаркеты. Необходимо отметить, что интенсивное развитие 
сетевой торговли является характерным в целом для современного мирового рынка розничной торговли, а в Украине его можно сравнить с 
неконтролируемым ростом трестов в девятнадцатом веке в Соединенных Штатах Америки. 

С появлением ритейла изменилась система распределения продовольственных товаров: дистрибьюторы и розничное звено 
приобрели большую независимость от производственного сектора и благодаря близости к потребителю стали сильнее влиять на него. 
Вместе с тем на практике не всегда требования крупных торговых сетей могут быть обоснованными и учитывать интересы поставщиков. 
Это относится к такой деловой практике как отсрочка платежей за реализованный товар, по сути являющейся коммерческим кредитом; 
дискриминационной политикой; невыгодным ценовым условием договоров, которые являются проявлением рыночной власти и т.п. Кроме 
того, ритейл, проводя жесткую ассортиментную политику в отношении поставщиков, ограничивая их круг, отрицательно влияет на 
развитие малого и среднего бизнеса. Таким образом, в связи с развитием новых форм розничной торговли все более актуальным становится 
изучение проблем, как защиты, так и развития экономической конкуренции на рынке ритейла. 

Необходимо отметить, что проблемы правового регулирования защиты и развития экономической конкуренции на рынке ритейла 
практически не рассматривалась в отечественной литературе. Поэтому целью данного исследования ставилось изучение возможности 
усиления воздействия антимонопольно – конкурентного законодательства на рынок ритейла, специфики его товарных и 
территориальных границ, договорной практики и подготовка предложений по совершенствованию антимонопольных и конкурентных 
норм в торговом законодательстве. 

Рассматривая вопросы правового регулирования развития рынка ритейла нужно иметь ввиду, что имеется два пути решения 
проблемы – административный и проконкурентный. Первый путь связан,  прежде всего, с регулированием цен на рынке розничной 
торговли посредством установления граничного уровня надбавок, рентабельности, декларирования цен и имеет целый ряд недостатков [1]. 
Как свидетельствует практика, такое государственное регулирование цен является неэффективным, поскольку товаропроизводители с 
целью уклонения от него переходят на выпуск продукции в другой упаковке и с другим содержанием продукта. 

                                                           
© Валитов С.С., Валитов Р.С., 2012 
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Второй путь решения проблемы лежит через установление для субъектов рынка ритейла определенных правил конкуренции, 
нарушение которых позволит государству активно вмешиваться в их хозяйственную деятельность, своевременно «поправляя» ее под 
антимонопольное законодательство. Такая постановка вопроса регулирования сетевой торговли в большой степени отвечает требованиям 
рыночной экономики. 

Впервые попытка повлиять на рынок ритейла посредством антимонопольного законодательства была осуществлена в 2007 – 2008 
годах. Основанием послужил резкий рост цен на подсолнечное масло. Антимонопольный комитет Украины организовал исследование в 
больших торговых сетях, в частности в супермаркетах, мегамаркетах и их договорной практики с поставщиками продовольственных 
товаров. 

Оценивая итоги работы антимонопольных органов по осуществлению контроля за соблюдением субъектами рынка ритейла 
законодательства о защите экономической конкуренции можно отметить, что в целом она оказалась нерезультативной. На практике органы 
Антимонопольного комитета Украины столкнулись с целым рядом проблем его применения. Рассмотрим некоторые из них. 

Следует отметить, что деятельность субъектов хозяйствования розничной торговли, связанная с предупреждением монополизации 
товарных рынков, регулируется статьями 22 – 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» [2]. В частности при слияниях, 
приобретении активов, долей, акций и других видов экономической концентрации им необходимо в определенных случаях получать 
согласие Антимонопольного комитета Украины. Однако, на практике рост крупных торговых сетей осуществляется, как правило, за счет 
нового строительства. Поэтому формирование монопольной власти на рынке ритейла оказывается вне пределов контроля со стороны 
государства. 

Основной проблемой применения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке ритейла является определение 
товарных границ этого рынка. Национальным стандартом Украины «Торговля розничная и оптовая» ДСТУ 4303:2004 определены 
следующие понятия некоторых форматов розничной торговли, в том числе гипермаркет, супермаркет и минимаркет [3]. 

Однако стандарт не описывает в полной мере все форматы магазинов, представленных на рынке розничной торговли. Кроме того 
критерии  отнесения магазинов к тому или другому формату, которые используются участниками рынка для его описания, отличаются от 
ДСТУ. Последнее не позволяет в полной мере сегментировать рынок ритейла как самостоятельный товарный рынок розничной торговли. 

В рамках рассмотрения конкурентных дел в соответствии с Методикой определения монопольного (доминирующего) положения 
субъектов хозяйствования на рынке (далее - Методика) был проведен анализ положения  на рынке розничной торговли 
продовольственными товарами в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента [4]. 

В соответствии с п. 5.1 Методики товарные границы рынка определяются путем формирования группы взаимозаменяемых товаров 
(услуг), в пределах которой потребитель при обычных условиях может легко перейти от потребления одного товара к потреблению 
другого. 

Для более удобного исследования данного рынка, в частности, в рамках определения его товарных границ, оно проводилось в двух 
направлениях (сферах взаимоотношений): 

- между поставщиками (производителями) продовольственных товаров и операторами розничной торговли продовольственными 
товарами, которые закупают их оптом для дальнейшей реализации в неспециализированных магазинах с преимуществом 
продовольственного ассортимента (далее – сфера закупок); 

- между операторами розничной торговли, которые реализуют продовольственные товары в неспециализированных магазинах с 
преимуществом продовольственного ассортимента, и конечными потребителями (покупателями) этой продукции (далее - сфера розничной 
торговли). 

Определяя товарные границы данного рынка в сфере закупок, следует отметить, что особенностью рынка закупок 
продовольственных товаров для их дальнейшей реализации в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного 
ассортимента является то, что он включает закупку разных продовольственных товаров и их взаимозаменителей. 

Процесс закупки и последующей продажи имеет такие основные этапы как формирование ассортимента, прием товаров, 
обеспечение временного хранения, предпродажная подготовка, выкладка товаров, предложение товаров покупателю, расчет с покупателем, 
отпуск товаров в розницу в зависимости от торговых объектов разных форматов, куда поставляется продукция. 

Заинтересованность поставщиков (производителей) продовольственной продукции в том, чтобы их товары закупались именно 
крупными торговыми объектами (гипер-, супер- и минимаркетами), объясняется тем, что эти торговые объекты: 

- имеют крупные объемы продаж в сравнении с небольшими по размеру объектами торговли, что позволяет поставщику 
реализовывать через них значительно больший объём товаров; 

- благодаря наличию крупных торговых площадей поставщик имеет возможность поставлять весь ассортиментный ряд продукции 
без ограничений; 

- имеют специализированное технологическое оснащение (оборудование) для дробления, расфасовки, развески товаров; 
- предоставляют места и время работы промоутерам, консультантам для проведения рекламирования, дегустации определенных 

товаров; 
- имеют возможность самостоятельно рекламировать товары поставщиков, чем способствуют популяризации товара и увеличению 

объемов его продажи; 
- разрабатывают план размещения мест выкладки товаров, осуществляют оформление мест реализации продукции; 
- имеют надежные условия расчета с поставщиками, что является достаточной гарантией безопасного бизнеса для последних. 
Необходимо обратить внимание на то, что другие торговые объекты, а именно: специализированные и мелкие магазины, которые 

не соединены в сети, ларьки, киоски и субъекты хозяйствования, которые действуют на этих же товарных рынках, не могут предоставить 
поставщику одновременно в комплексе такие услуги. Таким образом, невозможно считать равноценными (взаимозаменяемыми) 
покупателями продовольственных товаров для их дальнейшей реализации в розничной торговле вышеперечисленные торговые объекты и 
рынки – с одной стороны, и крупные торговые объекты: гипер-, супер- и минимаркеты – с другой стороны. 

Определяя товарные границы рынка в сфере розничной торговли, следует отметить, что сфера розничной торговли не является 
однородной с точки зрения важных для конечного потребителя (покупателя) характеристик условий приобретения товаров и качества 
обслуживания. Эти характеристики розничной торговли, как важные для потребителя обстоятельства, включают такие условия 
приобретения товара как гарантия качества товара, ассортимент по виду определенного товара, который позволяет делать выбор среди 
взаимозаменяемых товаров, ассортимент видов товарных групп, который позволяет осуществлять приобретение одновременно всего 
спектра или преимущественной части необходимых покупателю товаров различных видов, скорость и качество обслуживания покупателя, 
возможность безналичного расчета и т.д. 

Магазины форматов минимаркет, супермаркет и гипермаркет направлены на удовлетворение именно таких потребностей 
потребителей. В супермаркетах, гипермаркетах и части минимаркетов предоставляется возможность самообслуживания, в процессе 
которого покупатель имеет свободный доступ к товару, самостоятельно их осматривает, отбирает и рассчитывается за выбранные товары в 
узле расчета. При этом все эти магазины используют подобные способы размещения и демонстрирования товаров: открытая выкладка 
товаров, благодаря которой к ним обеспечен свободный доступ покупателей. Все эти магазины имеют широкий ассортимент товарных 
групп, что дает возможность покупателю удовлетворить свои потребности в приобретении одновременно всех необходимых продуктов 
первой необходимости. При этом обеспечивается взаимозаменяемый ассортиментный ряд товаров разных производителей и торговых 
марок во всех товарных группах. Все эти магазины, кроме продовольственных товаров, имеют в продаже также определенный ассортимент 
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непродовольственных товаров, при этом доля непродовольственных товаров по отношению к продовольственным, как правило, 
незначительна, то есть, в каждом магазине имеет преимущество продовольственный ассортимент. 

Эти характеристики создают специфический набор условий, которые соответствуют потребностям покупателей и в совокупности 
создают особенные потребительские свойства услуг по розничной продаже продовольственных товаров, которые создают для потребителя 
комфортные условия приобретения товаров, на которые все больше ориентируется потребитель. 

Вместе с тем разный формат магазинов такого типа имеет значение для оценки рынка розничной торговли продовольственными 
товарами, поскольку каждый из вышеприведенных форматов магазинов имеет также и определенные отличия, а именно: разный размер 
торговых площадей и разный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, а соответственно способен удовлетворить 
различный спрос, в основе которого лежит, в частности, покупательная способность потребителей и различные, в зависимости от 
обстоятельств, потребности. 

Проблемы ограничительных практик, связанных с договорными взаимоотношениями между поставщиками и крупными торговыми 
сетями, в частности, регулируются статьей 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», которая запрещает последним 
злоупотребление монопольным положением. Однако, установление неправомочного поведения требует надежных фактических 
доказательств, в том числе и со стороны поставщиков товаров. Практика же показывает, что поставщики не предоставляют такую 
информацию, поскольку боятся исключения своих товаров из списка поставляемых.  

Так, в ходе рассмотрения антимонопольными органами конкурентных дел против крупных торговых сетей их деятельность по 
установлению в договорах поставки права требовать от поставщиков продовольственной продукции выплат таких вознаграждений (услуг) 
как: «за введение новой позиции вместо старой», «введение нового наименования товара», «размещение продукции Поставщика при 
первой поставке в каждый новый супермаркет», «за размещение товара на торговых полках и полетах» и «за размещение товара на 
кассовых полках», что по сути является переложением части собственных расходов, связанных с осуществлением торговой деятельности на 
поставщиков, чем ущемляются интересы последних и торговые сети получают более выгодное положение в конкуренции в сравнении с 
другими участниками рынка розничной торговли, которые не выдвигали к поставщикам подобных условий и соответственно не 
компенсируют часть расходов за счет других лиц, были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 50 и определенным частью 1 статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в 
виде злоупотребления доминирующим положением на рынке путем совершения действий, которые привели к ущемлению интересов 
других субъектов хозяйствования, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке [2]. 

Вместе с тем, ни один из поставщиков продовольственной продукции в ходе расследования официально не подтвердил факта 
ущемления своих прав. В конечном счете такая ситуация отрицательно сказывается на благосостоянии конечного потребителя. Поэтому 
целесообразно в законодательство о внутренней торговле ввести нормы, запрещающие дискриминационные и другие условия договоров, 
ставящие в неравные условия поставщиков и розничных торговцев [5]. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующий выводы и предложения. 
Действующее торговое законодательство не позволяет сегментировать рынок ритейла, выделив из него такие крупные торговые 

сети как гипермаркеты, супермаркеты и минимаркеты. Поэтому в национальные стандарты по торговле необходимо включить описание 
особенных потребительский свойств услуг, которые предоставляют крупные торговые сети и которые отличают их от других субъектов 
хозяйствования, работающих на этом же рынке. 

В проекте Закона о торговле целесообразно установить запрет на приобретение или аренду дополнительной площади торговых 
объектов, в том числе в результате строительства новых объектов, если доля субъекта хозяйствования превышает 25% объема реализации 
услуг в пределах соответствующей территории.   

Кроме того, в проекте Закона о торговле необходимо запретить крупным торговым сетям совершать в отношениях с поставщиками 
(продавцами) действия, направленные на получение дополнительных к традиционным торговым скидкам или вознаграждениям выгод. 
Отдельные статьи указанного закона должны регулировать конкретные сроки расчетов ритейла с поставщиками и ответственность за 
несоблюдение договорных отношений.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті проблеми застосування законодавства про захист економічної конкуренції  на ринку рітейлу. На базі проведеного 
дослідження підготовлені пропозиції щодо удосконалення антимонопольних норм в торгівельному законодавстві. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены проблемы применения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке ритейла. На основании 
проведенного исследования подготовлены предложения по совершенствованию антимонопольных норм в торговом законодательстве. 
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SUMMARY 
The article studies the problems of application of legislation on economic competition protection on the Retail Market. The study results in proposals 
prepared to improve the antitrust rules in commercial law. 
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5. Проект Закону України «Про внутрішню торгівлю» [Електронний ресурс]. Режим доступу: // http://w1.c1.rada.gov.ua 
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УДК 338.518 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Городничук Н.В., аспірант ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”   
 

Сучасні економічні умови розвитку підприємств супроводжуються цілісною системою вимог до їх діяльності, виконання кожної з 
яких дозволить наблизити реалізацію стратегічних цілей та досягти соціально-економічної ефективності функціонування. Система таких 
вимог має охоплювати всі без виключення процеси виробничо-господарської діяльності підприємства, що буде сприяти реалізації 
комплексного підходу до його управління. Ступінь результативності здійснення кожного процесу може бути визначеним на підставі даних 
оцінки якості його реалізації, завдяки тому, що саме якість у кінцевому рахунку формує комплексне уявлення про підприємство у 
споживачів та конкурентів. Однак, домагаючись досягти високої якості кожного з процесів та діяльності в цілому, підприємство ризикує 
значно збільшити витрати на виробництво, що навіть при високих значеннях показників якості, зробить продукцію дорогою та 
неконкурентоспроможною, а підприємство ризикує втратити певну долю ринку. Отже, в сучасних умовах господарювання для вітчизняних 
підприємств існує гостра необхідність у обґрунтуванні граничних меж збільшення якості кожної із складових процесів діяльності, 
досягнення яких дозволило б оптимізувати загальні витрати на якість та досягти конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. 

Таблиця 1 
Еволюція підходів до визначення сутності категорії «якість діяльності підприємства» 

Період Автор Сутність поняття «якість» 
Ознаки, що мають бути враховані при 
формулюванні сутності категорії „якість 

діяльності підприємства” 
1 2 3 4 

III в. 
до н.е. 

Аристотель 

Якість характеризує 
відмінності між предметами, 
які диференційовані за 
певними ознаками [10] 

Якість окремих складових процесів діяльності 
підприємства має визначатися певною 
системою спеціальних критеріїв, що у 
комплексі дозволять встановити 
результативність виробничо-господарської 
діяльності підприємства  

I в. н.е. Китайська версія 

Ієрогліф, що позначає 
якість, складається із двох 
елементів – «рівновага» і 
«гроші», тому якість 
ототожнюється поняттю 
«висококласний» [11] 

Якість та витрати на неї тісно взаємопов’язані 
між собою, що вимагає від керівництва 
підприємства знаходити шляхи збалансування 
цих характери-тик діяльності підприємства з 
метою досягнення економічної ефективності 

XIX в.  Г. Гегель 

Якість є в першу чергу 
тотожна з буттям; щось 
перестає бути тим, чим воно 
є, коли воно втрачає свою 
якість [12, с.157] 

Втрата продукцією або послугами 
підприємства якості призводить до ще більших 
витрат та втрат підприємства, пов’язаних з 
необхідністю компенсації споживачам 
матеріальних та моральних збитків 

1931 р. У. Шухарт 

Існує дві сторони якості: 
суб'єктивна (що бажає 
споживач) і об'єктивна 
(властивості продукції, які 
не залежать від бажань 
споживача) [13] 

При формуванні збалансованої системи витрат 
на якість діяльності підприємства мають бути 
чітко взаємопов’язані два блока вимог та 
враховані інтереси: споживачів продукції та 
послуг, спрямовані на максимізацію якості, та 
власників (керівництва) підприємства – до 
скорочення витрат на виробництво продукції і 
послуг з метою максимізації прибутку  

К. Ісікава 

Якість – це діяльність з 
розробки, проектування, 
виробництва та обслуго-
вування продукції, що є 
найбільш економічною та 
корисною і точно відповідає 
вимогам споживача [14] 

Витрати на забезпечення якості загальної 
діяльності підприємства формуються окремо на 
кожному з етапів процесу виробництва та збуту 
його продукції та послуг, а також включають ті 
витрати на якість, які було здійснено під час 
управління виробничо-господарською 
діяльністю підприємства 

Е. Демінг 

Якість це процес 
задоволення вимог 
споживача не тільки для 
відповідності його 
очікуванням, але і для 
передбачення напряму їх 
майбутніх змін [15] 

При побудові раціональної системи управління 
витратами на якість діяльності підприєм-ства 
обов’язково мають бути враховані вимоги 
постійної оптимізації витрат на якість в умовах 
кожного складового процесу його діяльності  

1950 –1960 
рр. 

Г. Тагуті 

Якість це втрати, що 
відчуваються суспільством і 
пов'язані з несвоєчасною 
постав-кою та 
неефективним 
використанням продукції 
[16] 

Загальні витрати на якість діяльності 
підприємства мають складатися не лише з 
витрат, які безпосередньо були здійсненні під 
час кожної зі складових процесу виробництва 
та управління його діяльністю, а також мають 
включати зовнішні витрати на якість, які 
виникли під час реалізації та подальшої 
експлуатації продукції або послуг споживачами 

1960 р. А. Фейгенбаум 

Якість виробу або пос-луги 
можна визначити як 
загальну сукупність 
технічних, технологічн-их і 

При здійсненні оптимізації вит-рат на якість 
діяльності як вихід-ний критерій мають 
виступати вимоги споживачів, від ступеня 
виконання та рівня задоволення яких залежить 
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експлуатаційних 
характеристик виробу або 
послуги, за допомо-гою 
яких виріб або послуга 
будуть відпові-дати вимогам 
споживача при їх 
експлуатації [17] 

попит на продук-цію і послуги підприємства. При
цьому задачею керівництва в цих умовах є 
створення такої систе-ми управління якістю його 
діяль-ності, яка дозволить при мініму-мі витрат 
на кожному процесі його діяльності досягти 
макси-мізації якості продукції та послуг  

1968 р. 
О.В. Глічьов, 
В.П. Панов 

Якість продукції являє собою 
складну техніко-економічну 
й соціальну категорію, що 
характер-ризує здатність 
продук-ції задовольняти в 
мож-ливо повній мірі ці пот-
реби при мінімальних 
витратах праці та коштів на її 
створення та застосування 
[18] 

Процес оптимізації витрат на якість діяльності 
підприємства має бути здійсненим у напряму 
мінімізації витрат при одночасній максимізації 
якості кожного з процесів діяльності 
підприємства  

1979 р. Дж. Джуран 
Якість це відповідність 
призначенню або 
застосуванню [19] 

При калькулюванні витрат підприємства на 
якість його діяльності мають бути врахова-
ними лише ті витрати, які є поцільними з 
економічної, соці-альної та ринкової точок зору 

1979 р. ГОСТ 15467-79 

Якість продукції це 
сукупність властивостей 
продукції, які обумовлю-
ють її придатність 
задовольняти певні потреби 
відповідно до її призначення 
[20] 

1994 р. ISO 8402-94 

Якість це сукупність 
властивостей і характе-
ристик продукції або 
послуги, які надають їм 
здатність задовольняти 
обумовлені або передба-
чувані потреби [21] 

2007 р. ДСТУ ISO 9000-2007  

Якість це ступінь 
відповідності сукупності 
властивих характеристик 
наявним вимогам [22] 

Досягнення якості діяльності підприємства має 
включати всі стадії петлі якості як єдине ціле, а 
тому мають бути диференційовані всі складові 
витрат на досягнення оптимального рівня 

якості   

 
Останнім часом проблемам оптимізації витрат на якість окремих процесів діяльності підприємства присвячено праці багатьох 

російських та українських науковців. Так, Л.М. Ткачук досліджує економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових 
підприємствах, у тому числі механізм визначення динаміки та ідентифікації окремих складових витрат на якість [1]. Г.П. Коц розкриває 
підходи та рекомендації щодо управління витратами на забезпечення якості продукції [2]. Питанням обліку і аналізу витрат на якість 
продукції підприємства присвячено роботи І.Ю. Тимрієнко [3]. Ю.О. Джерелюк визначає напрями удосконалення управління якістю 
продукції на підприємствах шляхом створення умов для найбільш повного задоволення вимог споживачів та забезпечення ефективних 
розмірів витрат на її досягнення [4]. У роботах Н.А. Морозової-Герасимович обґрунтовано і розроблено методичні та організаційні засади 
побудови управлінського обліку витрат на забезпечення якості продукції [5]. Т.Д. Попова розглядає питання управління витратами на 
якість в системі управлінського обліку підприємства [6]. Т.І. Лєонова присвятила своє дослідження визначенню складових витрат на якість 
та встановленню їх впливу на фінансовий стан підприємства [7]. Т.Н. Харламова та Н.В. Злобіна досліджують питання, повязані з 
витратами на якість в системі менеджменту якості підприємства [8]. Проте, незважаючи на достатній ступінь вивченості та широкий спектр 
наукових досліджень з обраної тематики, і досі існує необхідність більш глибокого визначення сутності, складових та принципів побудови 
оптимальної системи управління витратами на якість діяльності підприємств, розробка та практичне впровадження якої дозволили б 
своєчасно здійснювати обґрунтування доцільних і достатніх обсягів витрат на забезпечення високого рівня якості кожного технологічного 
та управлінського процесу для досягнення балансу між якістю продукції та кожного виробничого процесу й витратами, необхідними для її 
досягнення.  

Метою роботи є визначення теоретичних основ управління витратами на якість діяльності підприємства, що має стати підґрунтям 
формування ефективної системи управління цією складовою виробничих та управлінських витрат. 

Прийняття будь-якого управлінського рішення має базуватися на цілісній системі вихідної інформації, більшу частину якої 
складають дані, що прямо або непрямо характеризують якісні характеристики протікання окремих процесів діяльності підприємства. Саме 
тому аналіз і оцінка наявних витрат на якість мають виступати як засіб виявлення неефективних або нерезультативних управлінських 
рішень та дій підприємства, вчасне осмислення чого дозволить ініціювати розробку заходів зі стабілізації стану й нейтралізації негативного 
впливу та стати основою для подальшого розвитку підприємства. Так, багаторічний досвід керівництва японськими підприємствами 
дозволив встановити наявність чіткої залежності між швидкістю прийняття та прогресивністю адміністративних рішень й фактичним 
розміром витрат на досягнення очікуваного рівня якості виробничих та управлінських процесів. Обґрунтовано, що якщо помилку 
припущено на певній стадії виробничого процесу, то її виправлення протягом наступної стадії потребує від підприємства збільшення 
обсягу витрат у 10 разів, а виявлення помилки через стадію обійдеться підприємству стократним збільшенням витрат [9]. Таким чином, 
можна зробити висновок, що існує тісна залежність та взаємний вплив між процесами встановлення та регулювання витрат на якість 
діяльності та результативністю загального управління підприємством. 

Становлення сутності категорії «якість діяльності підприємства» відбувалося із розвитком суспільних потреб разом із зростанням 
можливостей виробництва щодо їх задоволення та накопиченням передового досвіду управління підприємством, табл. 1.  

Досягнення високого або достатнього рівня якості кожного з виробничих або управлінських процесів діяльності підприємства 
обовязково має супроводжуватися певними витратами, економічний зміст яких буде змінюватися залежно від обєкту, якість якого 
забезпечується. При цьому керівництво підприємства або окремого його структурного підрозділу має чітко усвідомлювати – які саме 
витрати сприяють створенню або забезпеченню якості з метою їх своєчасної оптимізації. 

Дослідження економічного змісту та сутності категорії «витрати на якість діяльності» почалися у 60-х рр. ХХ ст. та тривають і 
сьогодні, табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 
Основні підходи до визначення сутності поняття «витрати на якість діяльності» 

Рік Автор Сутність поняття «витрати на якість діяльності» 

1960 
А. Фейгенбаум 
Дж. Джуран 

Частина загальних витрат організації, що належать до якості, які являють собою витрати на 
забезпечення і гарантію, а також понесені втрати внаслідок невідповідності [17, с.137; 19, с. 
251] 

1970 Ф. Кросбі 
Витрати всього життєвого циклу на виробництво «правильної продукції з першого разу» і 
витрати, викликані необхідністю виправлення допущених невідповідностей або браку [23] 

1980 Т.Д. Попова 
Сукупність витрат, які викликані вимогою досягнення або під-тримки оптимального рівня якості 
на підприємстві, тобто обу-мовлені планомірним контролем якості, заходами щодо запобі-гання 
та виправлення помилок усередині і поза фірмою [24] 

1980 Дж. Харрінгтон Витрати внаслідок низької якості [25] 
1984 З.Ю. Хамдамов Витрати на розробку, виготовлення і експлуатацію або споживання виробу певної якості [26] 

1990 BS 6143:1990 
Витрати на забезпечення і гарантію якості, а також понесені втрати внаслідок невідповідності 
якості [27] 

1994 ISO 8402:94 
Всі витрати на плановані й систематично здійснювані види діяльності в рамках системи якості 
[21] 

1996 Д.С. Демиденко 
Витрати на створення сукупності властивостей, при порівнянні яких встановлюється рівень 
якості [28] 

1997 
К.М. Рахлин, Л.Є. 
Скрипко 

Всі витрати на плановані і систематично здійснювані види діяльності в рамках системи 
менеджменту якості, необхідні для задоволення встановлених і передбачуваних потреб [29] 

2000 Дж. Шоттміллер 
Різниця між фактичною собівартістю продукції або послуги і її можливою собівартістю, 
визначеною за умови відсутності випадків надання неякісних послуг, відмови продукції або 
виникнення невідповідностей при їх виробництві [30] 

2005 
 ГОСТ Р 52380.1- 
 2005 

Витрати на забезпечення й гарантію якості, а також на понесені втрати внаслідок 
невідповідності якості [31] 

2005 І.В. Малова 

Сукупність інвестиційних витрат, викликаних вимогами забезпечення, поліпшення і 
гарантування якості та пов'язаних з проведенням заходів з попередження помилок усередині і 
поза підприємством, планомірного контролю якості виробленої продукції та ризику втрати 
ресурсів, внаслідок невідповідності продукції встановленим вимогам [32] 

2008 О.О. Горбашко 

Витрати, пов'язані з якістю, являють собою частину витрат підприємства, що виникають 
внаслідок невідповідності процесів формування якості їх найбільш ефективному протіканню 
нормативними витратами на процеси і є об'єктом управління системи менеджменту якості [33, 
с. 217] 

 
Проведений аналіз понятійно-категоріального апарату формування витрат на якість підтвердив неоднозначність трактування 

даного поняття, проте найбільш повним та вичерпним його визначенням може бути таке: витрати на якість діяльності підприємства – це 
інструмент управлінського обліку, що дозволяє проводити вартісну оцінку забезпечення якості продукції на всіх етапах її життєвого циклу 
та представляє можливості підвищення ефективності діяльності підприємства.  

Система управління витратами на якість має враховувати такі складові, як нормування й планування витрат;  облік витрат; 
 контроль відхилень витрат; аналіз витрат (оперативний, поточний, перспективний) та регулювання витрат і прийняття рішень. 
Саме тому управління витратами на якість діяльності підприємства – це вид управлінської діяльності, спрямований на раціональне та 
обґрунтоване підвищення якості на всіх етапах життєвого циклу при одночасному скороченні витрат, викликаних внутрішньою та 
зовнішньою невідповідністю продукцією. При цьому слід виділити три етапи розвитку системи управління витратами на якість діяльності 
підприємства, рис.1. 

 
Рис. 1. Етапи формування науково-практичних та методичних підходів до управління витратами на якість діяльності підприємства 
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Проблема управління витратами на якість є досить актуальною для українських підприємств. При цьому система управління 
витратами на якість може бути ефективною лише в тому випадку, якщо в ній присутні економічні механізми забезпечення і поліпшення 
якості, так як світова практика свідчить, що виключно організаційних заходів недостатньо для забезпечення конкурентоспроможності 
продукції. Саме тому при формулюванні обґрунтованої системи управління витратами на якість діяльності підприємства обов’язково 
мають бути врахованими такі складові: 

раціональне забезпечення загального управління формування витрат на якість діяльності підприємства; 
визначення порядку та методів накопичення об’єктивних даних про витрати на якість діяльності підприємства; 
проведення раціонального контролю обробки даних про витрати на якість діяльності; 
координація та своєчасне доведення даних про витрати на якість у формі різного роду звітів до керівництва вищої, середньої та 

нижчого ланок управління підприємством; 
контроль, аналіз та інформування про тенденції зміни витрат на якість на базі звітів, підготовлених різними підрозділами; 
визначення ділянок, що потребують оптимізації контролю; 
аналіз ефективності бухгалтерської ревізії витрат на якість та інформації споживача про витрати на якість; 
аналіз ефективності програм, що забезпечують проведення коригувальних заходів. 

Звернення уваги до економічних аспектів якості пов'язано і з необхідністю отримувати оперативну економічну інформацію для 
прийняття управлінських рішень в області якості, оскільки саме економічні причини повинні служити рушійною силою всіх нововведень і 
змін, що відбуваються в організації. Тому одним з найважливіших напрямів діяльності та перспективного розвитку підприємства в рамках 
становлення системи менеджменту якості має стати управління витратами на якість діяльності підприємства. 

 
РЕЗЮМЕ 
Осуществлено обоснование необходимости управления затратами на качество продукции в современных условиях хозяйствования 
промышленных предприятий. Проанализирована эволюция подходов к определению сущности категории "качество деятельности 
предприятия". Определены основные подходы к определению понятия "расходы на качество деятельности". Прослежены этапы 
формирования научно-практических и методических подходов к управлению затратами на качество деятельности предприятия. 
Ключевые слова: качество, затраты на качество, затраты на качество деятельности, предприятие, оптимизация, стандарты. 
РЕЗЮМЕ 
Здійснено обгрунтування необхідності управління витратами на якість продукції в сучасних умовах господарювання промислових 
підприємств. Проаналізовано еволюцію підходів до визначення сутності категорії "якість діяльності підприємства". Визначено основні 
підходи до визначення поняття "витрати на якість діяльності". Простежено етапи формування науково-практичних та методичних підходів 
до управління витратами на якість діяльності підприємства. 
Ключові слова: якість, витрати на якість, витрати на якість діяльності, підприємство, оптимізація, стандарти. 
SUMMARY 
It was implemented substantiation of necessity management for cost on product quality in the contemporary economy enterprises. It was analyzed the 
evolution of approaches to the definition of the category of "the quality activity of the enterprise". The main approaches to the definition of "cost of 
quality activities" were defined. The  stages of formation scientific and practical and methodical approaches to cost management on the quality of the 
company were traced. 
Keywords: quality, quality costs, quality costs of the enterprise, optimization, standards. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗЕМЛЯМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ МІСЦЬ 

ПОХОВАНЬ) 
 

Гриценко Г.М., к.ю.н., доц. каф. господарського права Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля   
 

 Виділення, розширення земель, задіяних під кладовища та аналогічні об’єкти масових поховань відбувається без системної 
участі держави на рівні відповідних загальнодержавних програм. Гостроти ця проблема набуває у великих містах (зачасту – обласних 
центрах), де в межах міських територій майже не залишилось вільних місць. Сусідні територіальні одиниці не йдуть на співпрацю з містами 
в цьому питанні вимагаючи значні суми за вирішення питань відводу земель, зміну їх цільового призначення. Питання контролю та 
встановлення правил господарювання на землях кладовищ також до останнього часу не було вирішено. Ситуація почала виправлятись із 
прийняттям Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 р. № 1102-IV [1]. 

Правові питання розпорядження такими специфічними об’єктами комунальної власності як місця поховань останнім часом набуло 
актуальності на фоні безприпинних розмов щодо або передання кладовищ у концесію, або їх приватизації, численних скандалів щодо 
виділення земельних ділянок під кладовища для окремих національних меншин або релігійних громад. Занадто «загальне» регулювання 
діючим законодавством цього питання, можна сказати,  наносить шкоду не тільки законним правам територіальних, національних, 
релігійних громад, а і окремих громадян. І не тільки їх. Непоодинокими є приклади монополізації надання ритуальних послуг у містах 
збоку окремих суб’єктів господарювання, встановлення занадто високих цін, спекуляції навколо виділення місць та ігнорування 
встановлених законом гарантій для окремих категорій соціально незахищених громадян поряд із відсутністю дієвого контролю з боку 
власників кладовищ – органів місцевого самоврядування. 

 Той факт, що майже кожен рік Міністерством з питань житлово-комунального господарства України створюється робоча група з 
вивчення проблем організації похоронної справи та опрацювання пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про поховання та 
похоронну справу» (серед питань, що виносяться на опрацювання групи основними були і є два: правовий режим земель на особливості 
здійснення господарської діяльності на території кладовищ) свідчить про недосконалість базового Закону, в який, до речі, вже 6 раз 
вносилися зміни та доповнення.  

Для з’ясування поставленого питання необхідно дослідити правовий режим земельної ділянки, відведеної для організації кладовища, 
крематорію або колумбарію, основні правила ведення господарської діяльності на цих територіях та можливі шляхи удосконалення 
відповідного законодавства з метою уточнення компетенції органів місцевого самоврядування, приведення діяльності господарюючих 
суб’єктів не тільки у відповідність до чинного законодавства, а і у відповідність до національних традиції поховання та організації місць 
для цього, порядності такої діяльності та забезпечення права на гідне увічнення пам’яті померлих з боку держави, територіальної громади 
та окремих громадян. 

 Як можна спостерігати, в таких випадках Кабінет Міністрів України приймає індивідуальні рішення про поховання видатних 
осіб на закритих кладовищах. Нерідко такі рішення приймають органи місцевого самоврядування, на території яких знаходяться 
кладовища, де масові поховання припинено за вичерпністю вільних земельних ділянок. В інших випадках дії щодо поховання є 
незаконними. 

 Однак, господарська діяльність здійснюється як на діючих кладовищах, так і закритих. Різниця лише в тому, що на діючих 
кладовищах здійснюється діяльність як із експлуатації (безпосередньо здійснення поховань) кладовища, так і щодо його упорядкування, а 
на закритих – лише здійснення нагляду за станом кладовища (поховань, зелених насаджень) та деякі інші види господарської діяльності, які 
випливають визначення поняття «поховання», тобто діяльності відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб у межах повноважень, визначених цим Законом, а також суб'єктів господарювання, спрямована на забезпечення належного 
ставлення до тіла (останків, праху) померлого, забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, 
якщо таке є, створення та експлуатацію об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань, організацію і 
проведення поховань померлих та/або загиблих, надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності. Останній напрям 
і складає найбільшу цікавість з огляду зв’язку земельних ділянок під кладовищами та господарською діяльністю, дозволеною на них. При 
цьому центральним є все ж питання про правовий режим таких земель спеціального призначення. 

 Дослідження щодо специфіки правового регулювання поводження із землями спеціального призначення, наданими під 
розміщення кладовища, особливостей і проблематики щодо правового забезпечення упорядкування господарської діяльності на засадах 
конкурентності і повнішого задоволення потреб людей щодо віддання шани померлим майже не розглядались у науковій літературі не 
дивлячись на явну актуальність цих питань. 

 Метою цієї статті є дослідження правового режиму земель, виділених під розміщення кладовищ у зв’язку із видами 
господарської діяльності, дозволеної на таких специфічних об’єктах.  

Дослідимо спочатку правовий режим земель, виділених під кладовища. Кладовище – відведена в установленому законом порядку 
земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, 
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призначеними для організації поховання та утримання місць поховань (ст. 2 Закону України «Про поховання та похоронну справу»). Окрім 
кладовищ існує ще декілька груп об’єктів, призначених для організації масових поховань. Так, зазначений Закон України від 10 липня 2003 
р. № 1102-IV виділяє також колумбарії – сховища для урн із прахом померлих, і колумбарні ніші – спеціально обладнані місця на 
колумбарії для поховання урн із прахом померлих, що облаштовуються в мурованих стінах або на підготовлених ландшафтних ділянках. В 
межах кладовищ можуть розміщуватись ще й об’єкти, призначені для організації поховання та утримання місць поховань (крематорії, 
допоміжні споруди, адміністративні будинки, культові споруди). До речі, питання розміщення культових споруд на території кладовищ є 
досить проблемним питанням (про це далі). 

Відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ), землі за основним цільовим призначенням поділяються на такі 
категорії: землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, землі природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, землі оздоровчого призначення, землі рекреаційного призначення, землі історико-культурного 
призначення, землі лісогосподарського призначення, землі водного фонду і землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 
[2]. Хоча у наведеному переліку немає земель, які відведено під поховання (розміщення відповідних споруд, колумбаріїв і ін., але він не є 
вичерпним. Лише ст. 83 ЗКУ серед земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, визначає майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо (землі 
загального користування населених пунктів). 

 До речі, за змістом ЗКУ землі кладовищ – землі загального користування населених пунктів, не можуть перебувати у приватній 
та державній власності.  

Діюче законодавство України в сфері поховання та похоронної справи прямо не визначає правовий режим кладовищ як об’єктів прав 
власності, крематоріїв та колумбаріїв. Однак, відповідно до ст. 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу» для розміщення 
місця поховання рішенням уповноваженого органу в установленому законом порядку відповідному спеціалізованому комунальному 
підприємству, установі, організації в постійне користування надається земельна ділянка. Цією статтею визначено коло суб’єктів – 
землекористувачів земельних ділянок, які відводяться для організації кладовища, крематорію, колумбарію. При цьому таке коло є 
обмеженим лише підприємствами комунальної форми власності. Однозначну відповідь на питання про правовий режим земельної ділянки 
не знаходимо і у частині 2 згаданої статті Закону України «Про поховання та похоронну справу», яка встановлює, що виконавчі органи 
сільських, селищних, міських рад забезпечують планування та впорядкування території місць поховання згідно з генеральними планами 
забудови відповідних населених пунктів та іншої містобудівної документації з дотриманням обов'язкових містобудівних, екологічних та 
санітарно-гігієнічних вимог. Як бачимо, про виділення земельної ділянки жодного слова. 

Однак, кладовище як правило територіально знаходиться в межах міста, села, селища, тож необхідним є звернення до норм 
земельного законодавства. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР 
[3] до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься вирішення питань регулювання земельних відносин (п. 34). 

Ст. 7 Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 р. № 1457-IV [4] 
встановлює, що при розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель комунальної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст передаються усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності та земель, віднесених до державної 
власності. Відповідно до цієї норми у комунальну власність було передано землі у межах сел., селищ та міст, на яких розташовано 
кладовища. До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин відповідно до ст. 12 Земельного кодексу 
України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III віднесено розпорядження землями територіальних громад. 

У ст. 19 Земельного кодексу України перелічено склад земель, в якому, нажаль, не виділено землі, відведені під кладовища, 
крематорії або колумбарії як окремої категорії земель. 

Щодо розпорядження крематоріями та кладовищами існує неоднозначна ситуація. Відповідно до Переліку майнових комплексів 
державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, передача в оренду яких не допускається [5] 
кладовища та крематорії заборонено передавати в оренду. Однак за логікою відсутності заборони щодо приватизації у Законі України «Про 
перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 7 липня 1999 р. № 847-XIV [6] кладовища або крематорії, 
що знаходяться у державній власності можна приватизовувати? А розпорядження кладовищами, крематоріями або колумбаріями 
комунальної власності взагалі знаходиться поза правовим полем, і можна сказати, що це питання регулюється лише загальними нормами 
земельного та господарського законодавства. Розвиток законодавства про концесію об’єктів комунальної власності зовсім не відбувається, 
хоча міські (сільські, селищні) кладовища можливо і варто передати в концесію. Вже сьогодні потрібно звернути увагу на питання 
врегулювання створення та функціонування приватних кладовищ. 

Питанню надання ритуальних послуг присвячено Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 
«Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 19 листопада 
2003 р. № 193 [7], яким затверджено Типове положення про ритуальну службу в Україні та Примірний договір про надання ритуальних 
послуг. Однак, на практиці учасники відносин в сфері надання ритуальних послуг регулюється Інструкцією про порядок поховання, 
утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах України, затвердженою наказом 
Держжитлокомунгоспу України від 16 грудня 1991 р. № 126 [8], яке визначає організацію роботи підприємств ритуального обслуговування, 
організацію роботи бюро ритуальних послуг, улаштування кладовищ, організація територій, озеленення, спорудження кладовищ них 
будівель і споруд, правила обладнання та експлуатації території кладовища, порядок введення в експлуатацію, закриття і ліквідацію 
кладовищ. 

Як бачимо, діюче законодавство встановлює монополію комунальних підприємств щодо обслуговування кладовищ виключаючи із 
суб’єктів інших юридичних осіб. До того ж, вважаємо недоцільними непоодинокі пропозиції про ліцензування такого виду діяльності як 
діяльність щодо надання ритуальних послуг та послуг, пов’язаних із цим. 

Неоднозначно у законодавстві закріплені права окремих національних меншин або релігійних груп на звернення до органів місцевого 
самоврядування щодо виділення окремої земельної ділянки для організації місця поховання виключно за певними традиціями у 
незаборонний законодавством спосіб (способи поховання встановлені у ст. 26 Закону України «Про поховання та похоронну справу»). 

Вважаємо за необхідне встановлення правил господарювання на території кладовищ, крематоріїв або колумбаріїв органом місцевого 
самоврядування. Це відповідатиме поняттю людяності та гідного відношення до традицій поховання різних народів, окремих релігійних 
груп громадян України. Відповідно і контроль у такому разі необхідно покласти на органи місцевого самоврядування, надати право 
накладати стягнення на порушників земельного та господарського законодавства у цій сфері у спрощений спосіб. Необхідним також 
вважаємо внести зміну до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо прямого закріплення компетенції сільських, 
селищних, міських рад приймати рішення про створення кладовищ, крематоріїв або колумбаріїв за поданням територіальної общини, 
національних меншин, що проживають на відповідній території, а також за запитом релігійних громад із наданням відповідної земельної 
ділянки та встановленням порядку функціонування такого кладовища та особливостей здійснення господарської діяльності на таких 
об’єктах. 

Окрім спеціально створених місць поховань на територіях є і історичні кладовища, та ті, що представляють культурну або релігійну 
цінність. Специфіка поводження та господарювання в межах таких об’єктів зовсім не врегульована спеціальним законодавством, що не 
відповідає реаліям сьогодення у, наприклад, великих містах, де не поодинокими є численні скандали щодо виявлення незаконних поховань 
та об’єктів будівництва, що мають ознаки самочинних. 

Діюче законодавство жодним чином не регулює питання організації місць поховань на території земель, відведених під культові 
споруди, монастирі, церкви і таке інше. Однак, кожен з нас може спостерігати, що фактично такі поховання відбуваються і мають доволі 
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масовий характер. Так само напрям удосконалення відповідного законодавства можна сформулювати і у напрямку впорядкування 
розміщення культових споруд на території кладовищ враховуючи неоднозначний склад релігійних уподобань громадян України та 
прагнення держави до створення сприятливих умов щодо задоволення потреб у відправленні всіх релігійних обрядів щодо померлих, які не 
виходять за межі розумного, релігійно-догматичного та припинення діянь, які кваліфікуються як правопорушення або злочини. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто питання правового забезпечення поводження із земелями спеціального призначення (на прикладі місць поховань), 
визначено правові засади здійснення господарської діяльності на цих землях, окреслено напрямки подальшого удосконалення відповідного 
законодавства. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены вопросы правового обеспечения обращения с земелями специального назначения (на примере мест захоронений), 
определены правовые основы осуществления хозяйственной деятельности на этих землях, очерчены направления дальнейшего 
совершенствования соответствующего законодательства. 
Ключевые слова: кладбище, земли специального назначения, место захоронения, распоряжение 
SUMMARY 
The questions of legal maintenance treatment of land for special purposes (for example, burial sites), setting out the legal framework for the 
implementation of economic activities on these lands, outlines areas for further improvement of legislation. 
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 На сьогодні в умовах поглиблення міжнародної інтеграції України, активної реалізації політики постійного зниження та усунення 
бар'єрів у торгівлі, постає питання про можливі засоби захисту та підтримки національних товаровиробників, стратегічно важливих галузей 
економіки держави. Одним із таких засобів є система державних закупівель, яка може використовуватися для стимулювання економічного 
розвитку країни, створювати гарантований ринок збуту для вітчизняних суб'єктів господарювання.  
 В Україні зростає необхідність посилення державного регулювання сфери державних закупівель, адже мова йде про мільярди грн. 
державного та місцевих бюджетів, що повинні витрачатися тільки цільовим чином, за призначенням. Так, за даними Державного комітету 
статистики України обсяг державних закупівель у 2011 р. становив майже 22 % ВВП [1]. І такий значний ринок є дуже привабливим для 
іноземних держав, що шукають додаткові джерела збуту для своїх товарів, а головне – можливі шляхи доступу до них. На сьогодні одним із 
них виступає Угода Світової організації торгівлі (далі – СОТ) про державні закупівлі (далі – УДЗ), що закріплює основне зобов'язання 
Сторін забезпечувати іноземним постачальникам режим не менш сприятливий ніж вітчизняним. 30 серпня 2012 р. Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України ініціювало приєднання до УДЗ. Однак, експерти побоюються, що на першому етапі відкриття 
ринку держзакупівель ускладнить становище українських виробників, які поставляють свою продукцію державі [2].  
 Внаслідок цього постає питання про доцільність повного та безперешкодного відкриття найбільшого та стратегічного сегменту 
економіки нашої країни для іноземних постачальників, відтоку значних сум державного та місцевих бюджетів за кордон та щодо наслідків 
членства України в УДЗ для національних товаровиробників. 
 Актуальності даному питанню додає розроблений Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) проект “Про схвалення Концепції 
Державної цільової економічної програми імортозаміщення на період до 2015 р.”, який передбачає створення сприятливих умов 
вітчизняним підприємствам при виробництві товарів, які заміщують імпорт [3]. Адже в останній час наголошується на проблемі щорічного 
погіршення сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами, починаючи з 2005 р., а з 2006 р. – утворення його негативного значення. І 
саме державні закупівлі можуть виступати одним із основних засобів реалізації політики імпортозаміщення, формування умов для розвитку 
виробництва саме українськими товаровиробниками. Прикладом цього є досвід Китайської Народної Республіки (далі – КНР), яка 
використовує державні закупівлі для реалізації програм розвитку та підтримки певних галузей виробництва. У КНР було посилено 
протекціоністську політику в області вітчизняних інноваційних розробок. У зв'язку з цим лише незначна частина продукції, що вироблена 
іноземними компаніями, може брати участь у торгах. Наприклад, у 2006 р. було опубліковано середньо - та довгостроковий план розвитку 
науки та техніки (2006–2020 рр.), який зобов'язав урядові установи провінцій КНР купувати товари, які перераховані у спеціальному 
каталозі державних закупівель. До нього входять виробники, які кваліфіковані в якості розробників вітчизняних інновацій. Лише декілька 
видів товарів, які вироблені підприємствами за участі іноземного капіталу, були класифіковані в якості “внутрішніх” інновацій, що 
підходять для державних закупівель, і внесені у відповідні місцеві каталоги [4]. 
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 Отже, метою даної статті є обґрунтування пропозицій стосовно захисту та підтримки вітчизняних товаровиробників під час 
здійснення державних закупівель. Для реалізації вказаної мети у статті вирішуються наступні задачі: по-перше, це встановлення можливих 
наслідків для  вітчизняних товаровиробників, виходячи із намірів України приєднатися до УДЗ; по-друге, це розгляд законодавчих 
пропозицій щодо захисту та підтримки вітчизняних товаровиробників під час здійснення державних закупівель.  
  Питанням захисту національних товаровиробників під час здійснення державних закупівель та приєднання до УДЗ присвячено 
праці вітчизняних авторів, таких як В. Зубар [5], О. Бабанін [6], а також відомих зарубіжних авторів: С. Арроусмітта [7, с.3-58], Р. 
Андерсена [8] та Дж. Лінареллі [9, с.773-803]. Однак, питання захисту та підтримки вітчизняних  товаровиробників у контексті намірів 
України приєднатися до УДЗ  не знайшло детального розгляду.   
  На сьогодні Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.10 р. № 2289 - VI  (далі – Закон України «Про 
здійснення державних закупівель») не дозволяє встановлювати преференції, закріплюючи  принцип недискримінації, який полягає в участі 
у процедурах закупівель на рівних умовах як іноземних, так і вітчизняних учасників [10]. Таким чином, державні замовники не повинні 
надавати будь-яким окремим постачальникам або групам постачальників (сформованим за національною або іншою ознакою) пільгових 
умов отримання державних замовлень.  
          Однак, в останній час можна виявити тенденцію  підвищення інтересу законодавців до проблем захисту та підтримки вітчизняних 
товаровиробників у сфері держзакупівель і спроб їх вирішення. Підтвердженням даного положення є внесення на розгляд до Верховної 
Ради України (далі – ВРУ) двох нових законопроектів від 20.12.11 р. № 9623 [11] та від 23.08.12 р. № 11100 [12]. Так,  першим 
пропонується внести зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» шляхом доповнення його новою статтею щодо 
підтримки національного виробника та доповнення закону терміном «вітчизняний виробник», яким визначено коло суб’єктів державних 
преференцій. Такі преференції полягають: по-перше, у встановленні преференційної поправки у розмірі 15% ціни пропозиції конкурсних 
торгів, поданої вітчизняним товаровиробником; по-друге, у встановленні права замовника вимагати від іноземного учасника, який бере 
участь у процедурі закупівлі, виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняних сировини, матеріалів та робочої сили у разі, 
якщо предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України. 
 Другий законопроект від 23.08.12 р. № 11100 мав своєю передумовою доручення Президента України та Прем'єр-міністра України 
Міністерству економічного розвитку та торгівлі максимально використати можливості Закону України “Про здійсненя державних 
закупівель” для підтримки вітчизняного товаровиробника. На думку Прем’єр-міністра, за бюджетні кошти не можна закуповувати імпортні 
вироби, якщо є вітчизняні аналоги, або замовлення можна розмістити на вітчизняному виробництві [12]. Дану проблему можна розглянути 
на прикладі закупівлі швидкісних потягів при реалізації державної програми підготовки до Євро 2012 р. Перевагу було надано іноземному 
виробнику потягів «Hyundai» за наявності вітчизняного ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що може виготовити аналогічні потяги 
та здійснювати їхнє технічне обслуговування, і який крім того, поставляє свою продукцію у 20 країн світу [13]. Взагалі, при здійсненні 
вибору між іноземними та вітчизняними постачальниками, особливо щодо високотехнологічних товарів, слід враховувати не тільки 
критерій найменшої ціни, але й «витрати володіння» предметом закупівель, що включає в себе технічне обслуговування, ремонт, кількість 
простоїв через несправності тощо. І чи вигідно буде отримувати зазначені послуги від іноземних постачальників, слід аналізувати у 
кожному випадку закупівель. 
    Законопроектом від 23.08.12 р. №11100 пропонується змінити конкурсні умови проведення державних закупівель. Хоча текст 
документу доки не оприлюднений, на сайті уряду повідомляється, що зміни вносяться до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель». У цій статті в перелік кваліфікаційних критеріїв буде додано одну вимогу: для участі в держзакупівлях компанія повинна буде 
мати або виробництво в Україні, або сервісний центр. Цю умову встановлять тимчасово – до кінця 2015 року. 
 Однак, деякі експерти висловлюють неоднозначне відношення до такої пропозиції, зазначаючи, що на практиці виробникам 
постійно потрібні обігові кошти, і вони не беруть участь у конкурсних торгах, поступаючись посередникам. По-друге, можна погодитись з 
висловленою думкою про те, що компанії, які пропонують унікальне устаткування, роблять сервісне обслуговування за місцем 
виробництва. І український ринок для них може бути закритий [14]. Дійсно, на практиці виникають випадки необхідності закупівель 
товарів або їх складових частин, які не виробляються вітчизняними товаровиробниками, тобто предмет закупівель не є товаром широкого 
вжитку, є вузько спеціалізованим. Або якість та пропозиція іноземних виробників є набагато вигіднішою поряд з українськими.  
 Більш слушним з позиції підтримки вітчизняного товаровиробника є положення, що раніше існувало у Постанові КМУ «Про 
затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 17.10.08 р., і якою було встановлено зобов'язання 
першочергової закупівлі товарів, робіт і послуг у вітчизняних виробників або їх представників, дилерів, дистриб'юторів, а у разі, коли 
товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, − у виробників товарів, виконавців робіт і 
послуг − нерезидентів або їх представників, дилерів, дистриб'юторів. Але слід зазначити, що така пропозиція не є досконалою, адже не 
враховує випадки, коли ціни вітчизняних товаровиробника є значно вищими у порівнянні з цінами іноземних виробників, що ставить 
замовника у край невигідне становище. Прикладом такої ситуації є нещодавнє проведення розкриття чотирьох пропозицій конкурсних 
торгів на великому підприємстві ВАТ “Турбоатом” щодо закупівлі вузько спеціалізованої продукції, де пропозицію надіслав учасник з 
Німеччини, який запропонував найменшу ціну – 2 млн 241 тис. грн, при цьому поряд з двома українськими учасниками ця вартість була 
удвічі меншою, які у свою чергу подали наступні пропозиції – 4 млн 500 тис. грн та 5 млн 393 тис. грн [15, с.19]. І при вирішенні даної 
проблеми є доцільним знову звернутися до досвіду країни зі значним сектором державної власності  – КНР, яка також взяла на себе 
зобов'язання щодо приєднання до УДЗ, та обсяги закупівель якої становлять приблизно 90 млрд доларів [16]. Ринок державних закупівель 
КНР на сьогодні є найбільш привабливим для іноземних постачальників, однак він залишається для них важкодоступним [17].  
 У Китаї основним актом, що регулює відносини з державних закупівель є Закон про держзакупівлі, який встановлює, що урядові 
установи та юридичні особи КНР мають купувати вітчизняні товари і послуги, за винятком тих випадків, коли необхідні товари або послуги 
не можуть бути закуплені в Китаї на «прийнятних комерційних умовах», тобто якщо вони коштують на 20% дорожче, ніж за кордоном, а 
також коли купуються товари, призначені для використання за кордоном, або в інших випадках, передбачених законом чи 
адміністративними регламентами [16]. При цьому, важливу роль відіграє термін саме “вітчизняні товари”, що тривалий час був підставою 
для виникнення проблемних питань щодо товарів іноземних постачальників, які були, наприклад, зібрані або навіть вироблені на території 
КНР. Але нещодавно здійснено роз'яснення, згідно якого «внутрішній» продукт — це продукт, який «вироблений у межах кордонів Китаю і 
для якого внутрішні виробничі витрати перевищують певний відсоток від кінцевої ціни». І ще пізніше було представлене інше роз’яснення 
щодо такого відсотку, який становить 50% [16]. Крім того, нещодавно китайська влада заборонила закуповувати державним організаціям 
для службових потреб автомобілі іноземних марок. Був опублікований список, у який включено 412 автомобілів: седани, позашляховики, 
мінівени тощо, але тільки ті, що є продукцією китайських компаній. Наприклад, моделі Chery, Geely, BYD, Roewe та Dongfeng складали 
більшу частину списку [18]. 
 У пропозиціях щодо внесення змін до законодавства України про державні закупівлі визначальним терміном є саме “вітчизняний 
товаровиробник”, який згідно законопроекту від 20.12.11 р. № 9623 є резидентом, що здійснює виробництво товарів, виконує роботи чи 
надає послуги на території України. Надання вирішального значення саме “вітчизняному виробнику”, а не “вітчизняним товарам” є більш 
доцільним, адже визначення, що саме підпадає під термін “вітчизняні товари” може бути достатньо проблематичним. А з досвіду КНР для 
України є доцільним брати до уваги не лише статус виробника, а і його цінову пропозицію. Є необхідним встановлення відсотку, за 
перевищення якого за відповідності всім іншим вимогам конкурсної документації, перевага може бути надана іноземному постачальнику.  
 Отже, на підставі вищезазначеного, пропонується здійснювати державні закупівлі товарів, робіт та послуг першочергово тільки у 
вітчизняних виробників або їх представників, крім випадків: по-перше, коли такі товари роботи та послуги не виробляються (виконуються, 
надаються) на території України; по-друге, необхідно враховувати цінові пропозиції, тобто відсоток, за перевищення якого перевага 
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надається саме іноземному постачальнику. Щодо підтвердження статусу вітчизняного товаровиробника, то замовник може сам в кожному 
окремому випадку закупівель визначати у документації конкурсних торгів перелік документів, які необхідні для такого підтвердження.  
 Як вже було зазначено, вищевказані пропозиції не є новими у законодавстві України про державні закупівлі. Протекціоністські 
норми, що спрямовані на захист та підтримку вітчизняних товаровиробників під час здійснення державних закупівель існували до 
прийняття діючого Закону України “Про здійснення державних закупівель”. Однак, 27 лютого 2009 р. Україна стала спостерігачем у 
багатосторонній УДЗ, основними принципами якої є недискримінація по відношенню до іноземних постачальників. Якщо проаналізувати 
статистичні дані з державних закупівель за 2011 р., можна зробити висновок, що кількість іноземних учасників-переможців є невеликою – 
253, у порівнянні із вітчизняними, кількість яких становила 66015. Це свідчить поки що про не значну активність іноземних постачальників 
на вітчизняному ринку закупівель [1]. Але у майбутньому, особливо у разі приєднання до УДЗ, зростаюча активність іноземних 
постачальників на ринку державних закупівель України може негативно вплинути на національних товаровиробників.  
 Основною перевагою приєднання України до УДЗ, як зазначають багато науковців та політичних діячів, є можливість розширення 
доступу вітчизняних товаровиробників до ринків державних закупівель Сторін даної Угоди. Аналізуючи можливі наслідки приєднання 
України до УДЗ, слід вказати, що багато вітчизняних підприємств промислового сектору мають низьку конкурентоздатність у порівнянні з 
іноземними виробниками, а, отже, можливості доступу на ринок державних закупівель не завжди гарантують укладення контрактів на їх 
здійснення як у себе в країні, так і за кордоном. Щодо цієї проблеми, необхідно зазначити, що на даний момент УДЗ включає 15 сторін, які 
представляють 43 члени СОТ (оскільки Євросоюз як сторона включає 27 країн). Сторонами виступають в основному розвинені країни, 
наприклад, такі як США, Сінгапур, Японія, Канада та багато розвинених країн ЄС [19]. Отже, у контексті низької конкурентоздатності 
вітчизняних виробників, постає питання, чи матиме доступ Україна на ринки закупівель зазначених потужних держав. Навіть за наявності 
такої участі, виникає ще одне питання щодо об’ємів цих закупівель вітчизняними виробниками. І чи не буде це фактично одностороннім 
відкриттям ринку держзакупівель лише з боку України. Існує ризик того, що економічний ефект від надання безперешкодного доступу до 
такого ринку для іноземних країн, не компенсує витрат, які можливі від втрати вітчизняного ринку держзакупівель.  
 УДЗ внаслідок важливості та значних обсягів ринку державних закупівель, є не обов'язковою для всіх членів СОТ, що надає  право 
країні самій робити вибір, аналізувати можливі наслідки приєднання до Угоди та, чи є це вигідним для економіки країни. Отже, Україна 
може використовувати протекціоністську політку по відношенню до вітчизняних товаровиробників саме у сфері державних закупівель, не 
будучи стороною УДЗ і не порушуючи взятих зобов’язань як країни-учасниці СОТ.  
 Крім того, США навіть як Сторона УДЗ та головний ініціатор відкриття міжнародних ринків державних закупівель, у прийнятому в 
2009 р. Законі “Про відновлення та реінвестування американської економіки” має норму, що встановлює вимогу “купувати американське”. 
Було прийняте рішення про надання 787 млрд дол. фінансової допомоги за умови «купуй американське». Отже, дані федеральні кошти 
могли витрачатися тільки для будівництва громадських будівель та проведення громадських робіт з використанням товарів, виготовлених у 
США (передусім, це стосується виробів із заліза, сталі та промислових товарів, а також певних предметів одягу та обладнання для 
Департаменту Національної безпеки). Для вирішення конфлікту з міжнародними торговельними зобов'язаннями США до тексту закону 
було додано пункт, що законодавчий акт «не повинен застосовуватися способом, який суперечив би зобов’язанням США за міжнародними 
угодами». Така протекціоністська політика викликала дискусії та невдоволення з боку торговельних партнерів [7, с 40]. Однак, з цього 
питання були розроблені тлумачення, та багато науковців дійшли спільної думки про те, що даний акт про відновлення та реінвестування 
американської економіки відповідає взятим США зобов'язанням за УДЗ. Дана Угода є виключенням з дії даного закону. Тобто на закупівлі 
саме Сторонами УДЗ протекціоністські норми не розповсюджуються. Для багатьох інших країн, які є крупними експортерами сталі, такі як 
Бразилія, Китай, Росія, але не є сторонами Угоди, вищезазначений сектор закупівель є закритим [9, с.782].   
 З цього можна зробити висновок, що протекціоністську політику у сфері державних закупівель проводять навіть деякі найбільші 
сторони міжнародних зобов'язань у сфері державних закупівель. Однак, мова йде більш про політичний вплив та роль таких країн на 
міжнародній арені, адже навряд чи Україні буде дозволено при приєднанні до УДЗ вимагати підтримки вітчизняних товаровиробників, або 
окремих галузей економіки, що потребують захисту.  
 На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що приєднання України до УДЗ є важливим рішенням, що потребує 
зваженого та продуманого підходу, і на даному етапі, для захисту та підтримки національних товаровиробників, таке приєднання поки що 
можна вважати недоцільним. Це надасть можливість використовувати систему державних закупівель в умовах постійного зниження 
бар'єрів у торгівлі відповідно до ГАТТ та ГАТС, в якості прихованого інструменту захисту та підтримки вітчизняних товаровиробників. З 
метою прийняття остаточного рішення, на даний момент є необхідним подальше детальне вивчення практики здійснення державних 
закупівель країнами-учасницями УДЗ, особливо країн з перехідною економікою, наприклад таких як Вірменія, яка нещодавно стала 
учасницею даної Угоди. А до остаточного рішення щодо приєднання до Угоди, враховуючи визначальну роль державних закупівель для 
економіки країни, слід забезпечити реалізацію механізму захисту вітчизняного товаровиробника в Україні.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті обґрунтовано пропозиції щодо захисту вітчизняних товаровиробників під час здійснення державних закупівель. Встановлені 
можливі наслідки для національних товаровиробників, виходячи із намірів України приєднатися до Угоди Світової організації торгівлі з 
державних закупівель.  
Ключові слова: державні закупівлі, вітчизняний товаровиробник, СОТ, національний режим.  
SUMMARY 
Suggestions on protection of domestic manufacturers are substantiated in the article. Possible implications for domestic manufacturers, based on 
Ukraine's intentions to join the World Trade Organization on Government Procurement, were determined. 
Keywords: government procurement, domestic manufacturer, WTO, national treatment. 
РЕЗЮМЕ 
В статье обоснованы предложения по защите отечественных товаропроизводителей при осуществлении государственных закупок. 
Установлены возможные последствия для национальных товаропроизводителей, исходя из намерений Украины присоединиться к 
Соглашению ВТО по государственным закупкам. 
Ключевые слова: государственные закупки, отечественный товаропроизводитель, ВТО, национальный режим. 
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Постановка проблеми. У століття інтенсивного науково-технічного прогресу інноваційні технології стають основою не лише 

розвитку, але і виживання підприємств. Тільки на основі інноваційних технологій можна успішно розвиватися в умовах запеклої 
конкурентної боротьби між підприємствами за ринки збуту своєї продукції. 

Умови діяльності підприємств ускладнюються тим, що зовнішнє середовище динамічно змінюється, зростають чинники ризику. 
Керівникам підприємств доводиться працювати в умовах невизначеності, пристосовуватися до несприятливих чинників, діючих на ринках 
збуту. Тому багато підприємств, які не витримують конкурентної боротьби, гинуть, виникає багато нових підприємств, деякі підприємства, 
що успішно розвиваються, збільшують збут своєї продукції, інші об'єднуються, утворюючи великі монополії. 

Аналіз останніх досліджень. Однією з причин відставання розвитку інноваційної сфери підприємств України від підприємств 
розвинених країн, на думку багатьох сучасних економістів, полягає у відсутності ефективної системи управління, яка б відповідала 
національним особливостям формування та забезпечувала ефективність подальшого розвитку інноваційного потенціалу підприємства [1,2]. 

Формування мети статті. Дослідження присвячені розкриттю сутності механізму управління інноваційним потенціалом на 
підприємстві АПК. 

Основний матеріал дослідження. Покращення діяльності підприємств АПК прямо визначаються розвитком і ефективністю 
матеріального виробництва. Звичайно його успіхи пов'язують із науково-технічними інноваціями, такими як освоєння розвиток нових 
технологій, автоматизація виробництва й іншими. Але при цьому, як правило, допускається дуже розповсюджена помилка - серед джерел 
успіхів не називається такий фактор, як розвиток методології й практики управління виробництвом в частині інновацій. 

На даний час більшість українських підприємств усвідомила, що необхідні інноваційні, принципово нові методи управління 
персоналом та організацією в цілому. Інновації необхідні в організаційній, виробничій, фінансовій, науковій сферах, оскільки саме в 
комплексі вони приносять найефективніший результат [3]. 

Насправді інновації несуть у собі величезний потенціал в цій сфері. Однак теоретичні й методичні прориви не так помітні на тлі 
досягнень у матеріальній сфері. Їхній вплив на реальне поліпшення життя людей помітити складно і проявляється воно не відразу. Але, 
маючи у своєму розпорядженні навіть найкращі матеріали, технології, робочі кадри, суспільство може одержати в результаті своєї 
виробничої діяльності досить жалюгідні результати, якщо воно не розвиває й не використовує на практиці адекватні методи управління [3]. 

Управління у сучасній ринковій економіці можна вважати успішним, якщо воно забезпечує конкретній виробничій системі 
досягнення конкурентних переваг. 

Сучасна наукова література визначає управління як «свідомий, цілеспрямований вплив з боку суб'єктів, органів на людей і 
економічні об'єкти, здійснюване з метою направлення їхньої дії й одержання бажаних результатів» [4]. 

Управління - це насамперед вплив суб'єкта управління на об'єкт управління. Необхідна послідовність управлінських дій являє 
собою процес управління. Усяке управління характеризується наявністю системи, причинного зв'язку між її елементами, наявністю 
керуючої і керованої підсистем, динамічним характером системи. Роль управління у виробництві двояка. З одного боку, управління 
покликане підтримати нормальний процес виробництва, забезпечити стабільність і повторюваність. Це - стабілізуюча роль управління. З 
іншого боку, управління покликане забезпечити розвиток виробництва, його вдосконалювання, впровадження у виробництво технічних, 
технологічних, організаційних і інших нововведень. Це - інноваційна роль управління. Ці два аспекти тісно взаємозалежні. 

Одним з основних засобів керованого розвитку підприємства є інноваційний потенціал (ІП). Але не всі сільськогосподарські 
підприємства володіють значною інерційністю, тому що нововведення звичайно викликають змішання рівноваги в них і непередбачені 
наслідки. Із цього приводу М.Крозьє відзначає, що здатність сучасних підприємств до інновацій залежить насамперед від наявності таких 
правил гри, які винагороджують кооперативну, конструктивну й новаторську діяльність замість того, щоб прагнути до збереження 
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рівноваги, гармонії й консервації існуючих відносин. Ніяка формальна демократія й ніякі правові обов'язки не допоможуть створити 
клімату, що сприяє інновації, якщо не здійснюються глибокі зміни в правилах політичної гри в рамках даного організованого цілого [5]. 

 

 
Рисунок 1. Схема розробки інноваційної політики на підприємстві 
 

Усяке нововведення веде до порушення стабільності організації, викликає в ній внутрішнє напруження. Отже, між метою інновації 
й стабільністю організації виникає протиріччя, що можна називати інноваційним. Подолання або ослаблення даного протиріччя пов'язане з 
управлінням інноваційним потенціалом, яке спрямоване на максимальне його використання й розвиток. За допомогою управління 
знімаються протиріччя між новинами, нововведеннями й об'єктивними закономірностями, реальними можливостями, цілями й умовами 
діяльності підприємства. 

Управління потенціалом, в основі якого лежить системний підхід до забезпечення розвитку, набагато ефективніше одиничних 
заходів, спрямованих найчастіше на вдосконалювання технологічних відносин.  

Управління інноваційним потенціалом є одним з елементів стратегії управління підприємством, тому під управлінням 
інноваційним потенціалом агарних підприємства варто розуміти процес впливу зацікавленого суб'єкта на сукупність матеріально-
технічних, кадрових, інформаційних і фінансових ресурсів, спрямованих на формування й розвиток інноваційного потенціалу з метою 
досягнення й отримання підприємством конкурентних переваг. 

Тому вибір стратегії є запорукою успіху інноваційної діяльності. Підприємство може опинитися в кризі, якщо не зуміє передбачати 
обставини, що змінюються, і відреагувати на них вчасно.  

На основі сформованої інноваційної стратегії на підприємстві розробляють інноваційну політику, основною метою планування якої 
є об'єднання всіх учасників інноваційної діяльності на виконання комплексу робіт для досягнення кінцевого результату. 

У цьому зв’язку, інноваційна політика - це програма, що встановлює черговість впровадження інновацій залежно від наявних 
ресурсів і поставлених завдань. Завданням інноваційної політики є забезпечення погодженості якісних і кількісних зв'язків всіх елементів 
інноваційної діяльності. При розробці інноваційної політики широко використовують економіко-математичні моделі. Успішно реалізована 
інноваційна політика забезпечує постійний зв'язок між всіма етапами здійснення інновацій і погодить дії служб підприємства, що 
безпосередньо беруть участь в інноваційному процесі.  

На рис. 1 представлена схема розробки інноваційної політики на підприємстві. 
Таким чином, механізм розробки інноваційної політики містить у собі ряд послідовних етапів, основними з яких є:  
дослідження попиту на продукцію підприємства, визначення місткості ринку й перспектив його розвитку;  
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дослідження ринків необхідних ресурсів;  
планування й організація інноваційної діяльності;  
кадрове забезпечення інноваційної діяльності;  
комплексний аналіз ефективності впровадження нововведень і пов'язаних з ними ризиків.  
 

 
Рисунок 2. Функції управління інноваційним потенціалом підприємства 
 

Визначення оптимального строку інноваційної діяльності теж є актуальною науковою проблемою, рішення якої має величезне 
практичне значення. Зволікання із впровадженням інноваційних проектів може привести підприємство до втрати певного сегмента ринку. 
Наслідком же інноваційних перетворень через необґрунтовано короткий час буде збільшення інвестиційних видатків, втрати від 
недовикористання потенціалу попередньої технології й, в остаточному підсумку, зниження прибутку підприємства [6]. Тому значимість 
встановлення конкретних строків впровадження інноваційних проектів є одним з головних завдань управління інноваційною діяльністю на 
підприємстві. 
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Взаємодія інноваційних і інвестиційних факторів на рівні підприємства вирішально впливає як на поточний результат — 
одержання прибутку, так і на рівень його нагромадження. Для розвитку інноваційної діяльності у вітчизняному підприємництві необхідним 
є об'єднання під єдиним управлінням інноваційної й інвестиційної функцій. Інноваційно-інвестиційний процес, що поєднує в єдиному циклі 
й під єдиним управлінням інноваційний і інвестиційний процеси дозволить усунути багаторазові витрати, що виникають звичайно через 
розділення функцій інновацій і інвестицій, що забезпечуватиме прискорення процесу створення об'єкта інновації [7]. 

Управління реалізується через виконання ряду управлінських дій, що одержали назву функцій управління. Функції управління є 
управлінськими інструментами, що дозволяють найбільш ефективно реалізовувати заходи щодо управління інноваційним потенціалом в 
умовах конкретного підприємства з обліком його інноваційних можливостей і ресурсів (рис. 2).  

Світовий досвід показує, що стійкий розвиток виробництва у довгостроковому періоді залежить не стільки від ресурсних 
можливостей, скільки від інноваційного характеру підприємництва в конкретній сфері. Більшість прогресивних нововведень знаходить 
реальне втілення у створенні наукомісткої й конкурентоспроможної продукції, що є одним з важливих результатів інноваційної діяльності. 

Економічна криза, що відбулася у світовій економіці, змусила задуматися як керівників підприємств, так і керівників держав про 
перспективи традиційних методів розвитку економіки. Стало очевидним, що розвиватися екстенсивно або зберігаючи, здавалося б, 
адекватне відношення до науково-технічного прогресу, уже неможливо. Внаслідок цього стали з'являтися дослідження, впроваджувані 
більшою мірою не самими дослідниками, а практиками, основна мета яких складалася у визначенні методів підвищення інноваційної 
активності підприємств. 

Кінцевою метою інноваційного процесу є освоєння нової продукції, і її рентабельне масове виробництво. Це досягається в тих 
випадках, коли дослідження й розробки із самого початку орієнтовані на виробництво, коли існує реальна можливість збільшення 
капіталовкладень у необхідне устаткування, можлива уніфікація окремих стадій науково-виробничого циклу й заздалегідь визначена 
відповідність нової продукції попиту ринку й потребам покупців.  

Це приводить до встановлення стійких зв'язків між виробником і покупцями, коли виробник стає не просто постачальником певної 
продукції, а учасником маркетингової діяльності, орієнтованої на запити кінцевого споживача. 

Таким чином, необхідними умовами ефективного управління інноваційною діяльністю на підприємстві є:  
створення сприятливого середовища, що стимулює пошук і освоєння нововведень;  
визначення пріоритетних напрямків інноваційної діяльності відповідно до установок стратегічного плану;  
націлювання всієї інноваційної діяльності на потреби ринку;  
реорганізація системи управління підприємством з урахуванням розвитку інноваційних структур. При всьому позитивному 

значенні диверсифікованості, підприємству недоцільно занадто далеко виходити за рамки своєї сфери діяльності, обмежуючись тією 
областю, у якій воно має експертні знання. Якщо інновації занадто відмінні від сфери діяльності підприємства, то варто створювати дочірні 
інноваційні структури;  

збільшення швидкості реакції підприємства на вимоги ринку. 
Організація й методи управління інноваційним потенціалом на підприємствах АПК удосконалюються повільними темпами, це 

приводить до явної невідповідності між рівнем розвитку науки й техніки й застосовуваними методами управління. Слідством цього є 
недостатньо ефективне використання трудових і фінансових ресурсів, виробничих потужностей, а також збільшення строків розробки й 
комерціалізації нової конкурентоспроможної продукції, збільшення її вартості.  

Висновки та пропозиції. Виявлені недоліки вказують на невідповідність управління інноваційним потенціалом на 
сільськогосподарських підприємствах принципам оптимальності й ефективності, комплексності, перспективності й плановості, 
збалансованості й динамічності, гнучкості й еластичності. Тому очевидна необхідність пошуку напрямків удосконалювання управління 
аграрними підприємствами на основі формування й використання інноваційного потенціалу, бо вдосконалювання управління інноваційним 
потенціалом є по суті вдосконалюванням управління підприємством. У цьому зв’язку актуальним завданням подальшого дослідження є 
аналіз факторів й методичних підходів щодо оцінки інноваційного потенціалу підприємства, що дасть змогу більш ефективно його 
формувати й використовувати. 

 
РЕЗЮМЕ:  
В статье рассмотрены перспективы повышения эффективности управления инновационным потенциалом аграрных предприятий 
Предложена схема разработки инновационной политики на предприятии и функций управления инновационным потенциалом 
предприятия. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається 

питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення у світовий поділ 
праці, можливості модернізації на цій основі національної економіки. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання щодо формування та оцінки інвестиційного клімату знайшли 
відображення у роботах вітчизняних науковців: О.Барановського, О.Гаврилюка, Д.Лук’яненка, В.Мельника, О.Носової, А.Пересади, 
А.Поручника, В.Савчука, А.Філіпенка та інших. 

Невирішені частини загальної проблеми.  Інвестиційний клімат розглядають на рівні держави, регіону, галузі, підприємства. 
На кожному з цих рівнів діють відповідні чинники, за сукупністю яких оцінюють сприятливість інвестиційного клімату. Незважаючи на 
велику кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів щодо проблем формування інвестиційного клімату, необхідно 
зауважити, що чинники, які його формують на різних рівнях, є недостатньо адекватно систематизованими. 

Мета статті полягає у обґрунтуванні теоретичних та практичних засад формування інвестиційної привабливості на вітчизняних 
агропромислових підприємствах, з метою створення сприятливого інвестиційного клімату.  

Основні результати дослідження. Під поняттям «інвестиційний клімат» розуміють ступінь сприятливості ситуації, що 
складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, галузь). 

Привабливість інвестиційного клімату визначається з допомогою інтегральної оцінки дій суспільних чинників, які 
характеризують адаптованість політико-економічної системи до реформування та вірогідний рівень інвестиційних ризиків, що 
враховуються потенційними інвесторами [1]. 

Щоб дати оцінку інвестиційного клімату, треба охарактеризувати п’ять найбільш важливих складових: політичне середовище, 
правове середовище, макроекономічні чинники, податкове оточення, регуляторний вплив. 

Політичне середовище характеризується такими показниками, як стабільність політичної системи, наявність/відсутність 
конфліктів між політичними опонентами, частота зміни урядів, кількість політичних скандалів, ступінь довіри до влади тощо. 

Правове середовище характеризується наявністю стабільного законодавства, конституційних законів, кодексів, законів, що 
захищають права власності та права інвесторів, їх несуперечливістю, простотою та чіткістю, що передбачає наявність прямої дії і 
механізмів виконання, а також ефективністю судової системи. 

Економічні чинники характеризуються динамікою грошово-кредитної сфери, банківської системи та інших складових 
інфраструктури економіки, експортно-імпортних операцій, рівнем інфляції, стабільністю національної валюти, станом внутрішнього ринку 
та його довгостроковим потенціалом, рівнем ресурсної забезпеченості та інвестування, показниками фінансової стабільності, наявністю 
вільних трудових ресурсів, рівнем їх професійної кваліфікації та вартості тощо. 

Податкове оточення характеризується розподілом податкового тиску, рівнем податкового навантаження, наявністю податкових 
стимулів до інвестування. 

Регуляторний вплив характеризується прозорістю та послідовністю державної політики, здатністю досягати поставлених 
стратегічних цілей і дотримуватися поточних зобов’язань, рівнем впливу на інвесторів із боку органів державної влади різного рівня у 
вигляді вимог стосовно реєстрації, ліцензування, сертифікації підприємницької діяльності тощо [2]. 

Виняткову роль у створенні сприятливого інвестиційного клімату відіграє держава, яка повинна підпорядкувати єдиній меті 
поточні завдання, фактори і потенціал, обмежуючи або стимулюючи у певні періоди розвиток окремих видів діяльності, галузей, регіонів. 
Важливим аспектом формування інвестиційного клімату є законодавче узгодження національних правових актів у інвестиційній сфері з 
міжнародними щодо захисту прав власності іноземних інвесторів. 

Розглянемо послідовно етапи, які є основними складовими комплексного аналізу в процесі прийняття інвестиційних рішень. 
Початковим етапом передінвестиційних досліджень є загальноекономічний або макроекономічний аналіз для визначення 

інвестиційного клімату країни. Стан економіки аналітик оцінює з урахуванням статистичних даних стосовно темпів зростання валового 
національного продукту, доходів на душу населення, рівня зайнятості, темпів інфляції, рівня відсоткових ставок, валютного курсу тощо. 
Додатково він визначає фіскальну й монетарну політику уряду, її вплив на функціонування ринку цінних паперів. На підставі цих 
досліджень надається загальна оцінка інвестиційного клімату країни. 

На другому етапі здійснюється індустріальний аналіз, який передбачає комплексний підхід до аналізу функціонування певних 
галузей. На підставі дослідження ділового циклу в економіці здійснюють відповідний розподіл галузей за рівнем ділової активності, а 
також за стадіями розвитку з метою з’ясування їхньої інвестиційної привабливості. 

Наступний етап — аналіз конкретного емітента — підприємства, фірми, корпорації, передбачає встановлення стадії життєвого 
циклу й аналіз фінансового стану компанії (підприємства) на підставі визначення фінансових коефіцієнтів, оцінювання платоспроможності 
й фінансової стійкості, визначення ціни фірми тощо, а також дослідження перспектив розвитку менеджменту, організаційних і комерційних 
умов функціонування.  

Підсумковим етапом є прогнозування (моделювання) ринкової ціни цінних паперів з метою прийняття інвестиційного рішення. 
Інвестиційний рейтинг країни узагальнює оцінку її інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат визначається як сукупність 

політичних, правових, економічних і соціальних умов (передумов), що забезпечують і сприяють (або перешкоджають) інвестиційній 
діяльності вітчизняних і закордонних інвесторів. Інвестиційний клімат характеризується, зокрема, сукупністю інвестиційних ризиків (тобто 
непередбачуваних фінансових втрат капіталу і доходів). 

З метою визначення загальних пріоритетів інвестування здійснюють також галузевий (індустріальний) аналіз, безпосередньо 
пов’язаний із власно макроекономічним аналізом. Ціни на більшість фінансових інструментів змінюються відповідно до ринкової 
кон’юнктури. Слід зважати на те, що в разі загального зниження ринкових цін найбільше падає курс акцій тих галузей (підгалузей, 
виробництв), які мають слабку виробничу базу або потужні конкурентні виробництва. Галузевий (індустріальний) аналіз виявляє внутрішні 
галузеві тенденції й прогнозує відповідні відхилення від змін загальної ринкової кон’юнктури. Саме ця частина аналізу надає інформативну 
базу для класифікації галузей стосовно рівня ділової активності й за стадіями життєвого циклу. 

Галузевий аналіз передбачає детальне дослідження дохідності галузі та її перспектив. Він починається з розгляду галузі як 
найагрегованішої системи, вивчення якої дає змогу в загальному вигляді визначити перспективи галузі, зокрема передбачувані доходи та 
необхідні інвестиції для підтримування або підвищення дохідності. Відбір галузей для портфельного інвестування здійснюють з огляду на 
мету інвестора щодо отримання доходу за цінними паперами і/або примноження капіталу. 

Якщо інвестор зацікавлений у стабільних високих дивідендах, пріоритет надаватиметься галузям, підприємства яких виплачують 
такі дивіденди постійно. Схема такого відбору полягає у виявленні найбільш дивідендоємних галузей, а в межах таких галузей — компаній-
лідерів, які тривало стабільно виплачують високі дивіденди. 

                                                           
© Деркачова В.В., 2012 
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За такого підходу всі галузі класифікують за типами: галузі, що тільки формуються; галузі, що зростають (характеризуються 
постійним і випереджувальним порівняно з іншими галузями зростанням темпів обсягів продажу і прибутку); стабільні галузі (обсяги 
продажу й прибутку відносно стабільні); циклічні галузі (з особливою чутливістю до фаз ділового циклу); спекулятивні галузі (про їхню 
активність відсутня достовірна інформація); галузі, що відмирають (із застарілою технологією й неконкурентною продукцією). 

Галузевий аналіз передбачає специфічні дослідження, щоб з’ясувати, на якій стадії розвитку перебуває галузь. Виокремлюють 
п’ять стадій розвитку галузі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стадії розвитку галузі 
Перша стадія символізує початковий розвиток. Вона характеризується розробкою і впровадженням на ринок принципово нових 

видів продукції. Потреба в них викликає створення нових виробництв, що формують підгалузь (виробництво), а згодом — уведення нових 
спеціалізованих підприємств, які відокремлюються у самостійну галузь. Нова галузь привертає до себе і поглинає значні інвестиції. На цій 
стадії від підприємницької діяльності зазвичай ще немає прибутку. 

На другій стадії швидкого зростання продукція нової галузі широко схвалюється споживачами на ринку, спостерігається 
зростання попиту на цю продукцію і збільшення кількості виробників, триває різке зростання припливу інвестицій у галузь. Прибуток 
реінвестується, дивіденди на цій стадії виплачують переважно у вигляді додаткових акцій. 

Третя стадія — поступове зростання. Це період між високими темпами зростання продукції за рахунок збільшення кількості 
(зростання потужностей) підприємств і поступовим уповільненням зростання (стабілізація). Ще трапляються випадки введення нових 
підприємств, але головним напрямом інвестування стає розширення діючих підприємств. Дивіденди виплачують у вигляді додаткових 
акцій, частішають випадки сплати готівкою. 

Четверта стадія — це період найвищого рівня попиту на продукцію, схвалення її якості, технічного переозброєння виробничої 
бази. Високими є виплати дивідендів готівкою. Для товарів постійного вжитку (сільськогосподарська продукція, переробка 
сільськогосподарської сировини, сировинні галузі) ця стадія — завершальна. 

П’ята стадія — гальмування зростання й падіння. Спостерігається різке зменшення, а потім і припинення попиту на продукцію 
галузі через появу нової конкурентоспроможної взаємозамінної продукції. Дивіденди падають. Частішають випадки банкрутства 
підприємств. 

Додатково до такого аналізу враховують можливості структурної перебудови в галузі, оцінюють показники дохідності й ризику, 
експортний потенціал продукції, інфляційну захищеність продукції та послуг, рівень цінової захищеності їх від імпорту. Дослідження 
доповнюється вивченням динаміки обсягів виробництва й реалізації продукції. Найвищі темпи приросту цих показників характерні для 
стадій зростання — другої, третьої й четвертої стадій циклу, які вважають найпривабливішими як для стратегічних, так і для портфельних 
інвесторів. 

Утім, слід пам’ятати, що на четвертій стадії вибір для фінансового інвестування успішно працюючої упродовж тривалого часу 
галузі може виявитися помилковим. Напрям, який напередодні був дуже ефективним, невдовзі може виявитися безнадійно застарілим через 
появу нових ефективних конкурентних виробництв. Тому не завжди вважають за доцільне інвестування в галузі, які в минулому 
гарантовано забезпечували високу дохідність. Інвестиції доцільно насамперед спрямовувати у перспективні галузі. 

Результативність фінансових інвестицій пов’язана також зі стадіями життєвого циклу компанії-емітента. Дослідженнями темпів 
приросту економічних показників визначено п’ять таких стадій. 

Перша стадія: передпроектні дослідження, проектування й освоєння інвестицій (народження фірми). Стадія характеризується 
великими витратами власних коштів або залучених чи отриманих у борг. На цій стадії фірмі загрожують різноманітні ризики. Прибуток 
відсутній. 

Друга стадія: початок експлуатації фірми. На цій стадії великими є потреби у банківських позиках або венчурному капіталі. 
Зазвичай фірма не сплачує дивідендів. Якщо прибуток присутній, він реінвестується. Починають даватися взнаки ризики, пов’язані з 
конкуренцією на ринку. 

Третя стадія: швидке зростання. Фірма починає диктувати власні ціни на продукцію, проте конкуренція посилюється. Рівень 
продажу зростає і значно покриває витрати виробництва. Характерним є високий рівень прибутку, але існує потреба у великих витратах на 
маркетинг і в інвестиціях. Компанія може здійснювати додаткову емісію акцій, але сплачує невеликі дивіденди. Банк якщо й надає позику, 
то під високі відсотки. 

Четверта стадія: стабільне функціонування фірми. На цій стадії компанія відшкодовує власні борги. Високий рівень конкуренції 
не дає змоги диктувати ціни, але невисокі витрати вможливлюють отримання середніх за галуззю прибутків. Це вже добре відома компанія 
з надійною репутацією. Вона має великі можливості щодо отримання позик і реалізації акцій. У неї великий широкодиверсифікований 
інвестиційний портфель, сплачуються солідні дивіденди, хоча немає потреби у великих інвестиціях. На цій стадії компанія має розробляти 
стратегію запобігання занепаду. Ці заходи, як правило, зумовлені суттєвим підвищенням інвестиційної активності. Стратегія «другого 
народження» передбачає різноманітні шляхи: придбання інших компаній галузі, придбання компаній інших галузей, інвестування нових 
проектів тощо. 

П’ята стадія: занепад або друге народження. На цій стадії продукція не користується попитом. Дуже високою є конкуренція. 
Банки не зацікавлені у співпраці, якщо й надають кредит, то під високі відсотки. Акції компанії вже не користуються попитом. Через 
поступове зниження доходів доводиться зменшувати дивіденди. Якщо на попередній стадії не було вироблено стратегії відродження й не 
здійснено солідних інвестицій, на компанію очікують занепад і банкрутство. 

Найвищі темпи приросту показників динаміки випуску продукції (надання послуг) і прибутку спостерігаються на третій стадії. Ця 
стадія вважається найпривабливішою для стратегічних і портфельних інвесторів. На четвертій стадії інвестиції доцільні, якщо емітент має 
сприятливі маркетингові перспективи. 

 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье было обоснованно использование факторов которые формируют привлекательность инвестиционного климата Украины. 
Предложена система принципов, которые позволяют предприятиям систематизировать результативность финансових инвестиций с целью 
обеспечения повышения конкурентоспособности и стойкости в рыночной среде. 
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Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая эффективность, инвестиции, инвестиционная привлекательность. 
РЕЗЮМЕ 
У даній статті було обґрунтовано використання чинників які формують привабливість інвестиційного клімату України. Запропонована 
система принципів, які дозволяють підприємствам систематизувати  результативність фінансових інвестицій задля забезпечення 
підвищення конкурентоспроможності і стійкості в ринковому середовищі. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, економічна ефективність, інвестиції, інвестиційна привабливість. 
SUMMARY 
In this article the use of factors was reasonable that form the attractiveness of investment climate of Ukraine. Offered system of principles that allow 
to the enterprises to systematize effectiveness of financial investments for the sake of providing of increase of competitiveness and firmness in a 
market environment. 
Keywords: competitiveness, economic efficiency, investments, investment attractiveness. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СТРУКТУРЕ ПРАВОВЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Джумагельдиева Г.Д., д.ю.н., с.н.с. ИЭПИ НАН Украины   

 
Согласно отчетной информации Государственной экологической инспекции Украины в 2011 г. было проведено 72 тыс. проверок 

соблюдения норм природоохранного законодательства субъектами хозяйствования, по результатам которых составлено 73,6 тыс. 
протоколов об административных правонарушениях. В 2374 случаях с целью прекращения нарушений порядка использования природных 
ресурсов деятельность субъектов хозяйствования приостанавливалась [1]. За тот же период органами прокуратуры возбуждено 703 
уголовных дела за преступления в сфере охраны окружающей среды и 802 – в сфере земельных отношений, что составляет 14,3% от 
общего числа возбужденных уголовных дел. По сравнению с предыдущим периодом количество уголовных дел этой категории 
увеличилось на 53%. 

По результатам рассмотрения дел в судах различной юрисдикции привлечено к ответственности 12974 должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 9682 представителя органов государственного контроля и 8524 субъекта 
хозяйствования. Удельный вес отказов в удовлетворении исков, заявленных прокуратурой в этой категории дел, составил 21,1% [2]. 

Одной из причин увеличения количества совершаемых нарушений порядка использования природных ресурсов в хозяйственной 
деятельности как со стороны непосредственных эксплуатантов – субъектов хозяйствования, так и органов управления и контроля, с одной 
стороны, а также необоснованно предъявляемых судебных исков, с другой стороны, является недостаточная подготовка юридических 
кадров для работы в народном хозяйстве, органах государственной власти, в том числе правоохранительных, вследствие слабой 
концентрации внимания юридической науки на проблемах правового обеспечения экономики [3, c. 34 – 36].  

В немалой степени сложившееся положение является следствием сохранения приобретенной еще в советский период ориентации 
ВУЗовских программ, в основном, на подготовку кадров для правоохранительных органов (хотя с этой задачей успешно справляются 
профильные ВУЗы), что приводит к преобладанию дисциплин криминально-правового цикла, в результате чего надлежащая хозяйственно-
правовая подготовка не осуществляется, засоренности программ излишними по содержанию и объему учебными дисциплинами, читаемых, 
в том числе за счет «сжатия» объема фундаментальных курсов.  

В результате складывается парадоксальная ситуация, когда на первом курсе юридического факультета студент не ощущает 
профессиональной нагрузки. Следует согласиться с мнением Р. Стефанчука о необходимости прекращения подготовки «кроссвордистов», 
которые могут дать ответ на любой вопрос из области «общих знаний», и направлении усилий на формирование квалифицированных 
специалистов в области юриспруденции, обладающих системными знаниями в изучаемой сфере [4].  

В этой связи представляется актуальным переосмысление структуры и содержания учебных пособий, используемых при подготовке 
юристов в сторону усиления в них тематики хозяйственно-правовой направленности.  

Проблемам повышения качества подготовки юристов, в т.ч. для работы в народном хозяйстве, уделяется повышенное внимание как 
со стороны профильных министерств, так представителей юридической науки – В.К. Мамутова, А.Г. Бобковой, А.П. Вихрова, Б.Г. 
Розовского, Р.О. Стефанчука и др. 

Целью настоящей статьи является анализ интерпретации законодательства о хозяйственном использовании природных ресурсов в 
учебной литературе по хозяйственному праву. 

Анализ рабочих программ подготовки юристов, а также учебников, которые издаются по хозяйственному праву, указывают на то, что 
вопросы правового регулирования использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности, как правило, выведены за пределы 
учебной дисциплины.  

В большинстве учебников при изложении материала, посвященного предмету хозяйственного права, воспроизводится ч. 1 ст. 4 ХК 
Украины, согласно которой не являются предметом его регулирования земельные, горные, лесные, водные отношения, отношения по 
использованию и охране растительного и животного мира, территорий и объектов природно-заповедного фонда и атмосферного воздуха. 
На этом основании вопросы использования природных ресурсов либо не рассматриваются [5; 6], либо цитируются ст.ст. 152-153 ХК 
Украины, посвященные правам и обязанностям субъектов хозяйствования в сфере использования природных ресурсов [7].  

В то же время следует учитывать, что хозяйственное право как отрасль права и учебная дисциплина не исчерпывается содержанием 
ХК Украины. Есть и другие законы, регламентирующие хозяйственную деятельность, в т.ч. ее природоресурсный аспект. К примеру, 
специальное регулирование хозяйственной деятельности горнодобывающих предприятий – крупнейших в Донбассе потребителей 
юридических услуг, в т.ч. оказываемых молодыми специалистами – осуществляется Горным Законом Украины и Кодексом Украины о 
недрах. При этом горнодобывающие предприятия являются субъектами хозяйствования, они создаются в порядке, предусмотренном 
хозяйственным законодательством, на них, как и на других хозяйствующих субъектов, без каких-либо изъятий распространяется общие 
положения о лицензировании, правовом регулировании цен, антимонопольном регулировании, ведении бухгалтерского учета, 
ответственности и т.д. Договорные отношения, возникающие с участием этих предприятий, строятся в соответствии с юридическими 
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конструкциями, предусмотренными хозяйственным законодательством, в том числе ХК Украины. Выведение этого общего сегмента 
правового регулирования за рамки учебной дисциплины хозяйственного права приводит к искажению понимания сущности хозяйственного 
права. 

Исключением из общего правила отмежевания от природоресурсной тематики являются учебное пособие «Хозяйственное право. 
Специальная часть» (автор А.П. Вихров) [8] и учебник «Хозяйственное право» (под ред. В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк) [9], в которых 
использован комплексный подход к изложению учебного материала, посвященного правовому регулированию хозяйственных отношений в 
отдельных отраслях экономики, осуществление деятельности в которых предполагает активное использование природных ресурсов 
(сельском хозяйстве, нефтегазовом комплексе, горнодобывающей, пищевой промышленности).  

Осуществление хозяйственной деятельности невозможно без использования природных ресурсов. Формы такого использования 
могут быть различны: нейтральная в ресурсно-эксплуатационном срезе аренда земельного участка, на котором размещены офисные и 
производственные помещения субъекта хозяйствования; умеренно выраженная аренда земельного участка строительной компанией под 
застройку; ярко выраженная эксплуатация земельного участка сельскохозяйственной организацией, водных ресурсов – субъектами 
специального водопользования (водосбытами и др.), недр – добывающими предприятиями и т.д. Тем не менее, в каждом из приведенных 
примеров эксплуатант – субъект хозяйствования использует природные ресурсы исключительно для осуществления хозяйственной 
деятельности.  

Стоимость природных ресурсов (в том числе стоимость прав на ресурсопользование) в соответствии с Положением (стандартом) 
бухгалтерского учета 16 «Расходы» переносится на себестоимость произведенной продукции (выполненной работы, оказанной услуги) в 
составе прямых материальных или иных прямых затрат, и в конечном счете, отражается на цене, за которой ч. 1 ст. 3 ХК Украины 
закреплена функция одного из квалифицирующих признаков хозяйственной деятельности.  

Учитывая стоимостной характер природопользования в хозяйственной деятельности, отношения, возникающие по этому поводу 
между субъектами хозяйствования, ими и иными участниками отношений в сфере хозяйствования, по экономическому критерию относятся 
к имущественным, регулирования которых осуществляется ХК Украины (ч. 2 ст. 4), из чего следует, что этот Кодекс и природоресурсные 
кодексы соотносятся как акты общего и специального регулирования. Указанное соотношение четко обозначено для деятельности в сфере 
торгового мореплавания. Частью 3 ст. 4 ХК Украины отраслевая принадлежность отношений в этой сфере определена как хозяйственных. 
В то же время отмечается, что положения ХК Украины применяются в части, неурегулированной Кодексом торгового мореплавания 
Украины.  

Таким образом, даже если в основу формирования структуры учебной дисциплины «Хозяйственное право» положен формальный 
критерий – предмет регулирования ХК Украины, то очевидно, что ею должны охватываться имущественные отношения субъектов 
хозяйствования по использованию природных ресурсов в хозяйственной деятельности, за исключением отношений, урегулированных 
Кодексом торгового мореплавания Украины. Соответственно, природоресурсный тематический блок должен найти отражение в учебной 
литературе, сопровождающей курс «Хозяйственного права». 

Формы подачи учебного материала, посвященного правовому регулированию использования природных ресурсов в хозяйственной 
деятельности различны. В большинстве ВУЗов для углубления знаний студентов в качестве отдельных учебных дисциплин (с 
соответствующим методическим сопровождением, в том числе учебной литературой) преподаются курсы «Земельное право», «Аграрное 
право», «Экологическое право», «Экологическая безопасность» и др.  

Практика выделения отдельных курсов (спецкурсов), посвященных регулированию хозяйственных отношений, возникающих в 
конкретной отрасли экономики, не нова и ее появление обусловлено объективными причинами. «Узкие» кодексы (законодательство), в том 
числе природоресурсные, формировались в условиях отсутствия ХК Украины и хозяйственного права. Невозможность их размещения 
внутри сложившихся к тому времени отраслевых кодексов придало природоресурсному законодательству определенный флер 
самостоятельности и независимости, что нашло отражение в учебных программах подготовки юристов. С принятием ХК Украины ситуация 
изменилась: появилась возможность инкорпорации в хозяйственное законодательство, в том числе Кодекс, значительного массива норм 
природоресурсного законодательства, прежде всего, тех, в которых содержится регулирование использования природных ресурсов в 
хозяйственной деятельности. Очевидно, произошедшие изменения должны быть учтены в учебных программах. Однако в своем 
подавляющем большинстве учебные программы формируются исходя из принципов, сложившихся в «докодексовый» период.  

Безусловно, выделение спецкурсов позволяет обеспечить детальную проработку обширных по объему тем, к которым относится 
правовое регулирование использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности. В то же время в случае просчетов в 
позиционировании преподаваемых тематических дисциплин существует вероятность утраты связи с базовой дисциплиной – хозяйственным 
правом, что неизбежно приведет к формированию однобокого представления о сущности правового регулирования хозяйственной 
деятельности.  

Одним из негативных результатов отрицания хозяйственно-правовой природы отношений по использованию природных ресурсов 
субъектами хозяйствования является выделение аграрного права (бывшего колхозного) как отрасли права и учебной дисциплины. Ни в 
научной, ни в учебной литературе не приводится каких-либо иных аргументов в пользу специфики предмета регулирования аграрного 
права, кроме как использования его субъектами в своей деятельности особого объекта – земли. При этом остается «незамеченным», что 
субъекты аграрного права являются субъектами хозяйствования и никаких изменений в их правовой статус аграрное право не привносит. 
Эти субъекты осуществляют деятельность в сфере общественного производства (в данном случае сельскохозяйственного), направленную 
на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, имеющих ценовую 
определенность, то есть хозяйственную деятельность. Использование земли как особого объекта осуществляется всеми без исключения 
субъектами хозяйствования. Как отмечалось выше, форма использования может быть различной, но, тем не менее, все работают на земле.  

Искусственное обособление аграрного права в учебных программах не способствует формированию у студенческой аудитории 
сколько-нибудь целостного представления о сущности правового регулирования деятельности в сельскохозяйственной отрасли.  

Наглядным примером неконструктивной подачи материала по природоресурсной тематике являются отдельные учебные пособия по 
курсу «Аграрное право». Учитывая значение земли для функционирования сельскохозяйственного производства, логично предположить, 
что правовому регулированию отношений землепользования должно отводиться центральное место в соответствующих учебных пособиях. 
В то же время анализ учебной литературы высказанное предположение не подтверждает.  

К примеру, В.П. Жушман отмечает, что в аграрном секторе земля является основным фактором производства, в отличие от иных 
отраслей, где она – лишь территориальное пространство для размещения. И вместе с тем «земельные отношения следует выделить из 
системы аграрных отношений» [10, c. 5]. Очевидно, «выделенные» земельные отношения надлежит рассматривать в рамках другого 
учебного курса, поскольку в цитируемом учебнике раздел, посвященный организационно-правовому обеспечению рационального 
использования земель сельскохозяйственного использования и других природных ресурсов в процессе производственно-хозяйственной 
деятельности субъектов аграрного предпринимательства, содержит лишь справочную информацию. Вопрос о том, на чем основаны 
притязания аграрного права на статус отдельной дисциплины (или отрасли) после сдачи единственного «бастиона» - отношений 
землепользования, очевидно, остается без ответа.  

Восполнение знаний о правовом регулировании использования земли может осуществляться за счет учебной дисциплины 
«Земельное право», предметом изучения которой являются правовое регулирование отношений по владению, пользованию и 
распоряжению землей. Анализ учебной литературы по этой дисциплине [11; 12] свидетельствует о достаточно полном освещении вопросов, 
посвященных праву собственности на землю, праву землепользования, правовому механизму их реализации, государственному 
управлению земельным фондом Украины, правовой охране земель, правовому режиму земель с различным целевым назначением и др.  
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В то же время земельные отношения позиционируются как нечто, самодостаточное, возникающее само по себе и существующее 
исключительно для реализации субъектами земельных прав. В отношении граждан-землепользователей такой поход оправдан 
необходимостью подробного изучения механизма реализации предусмотренных ГК Украины вещных прав (права собственности на землю, 
земельный сервитут), выяснения сущности предусмотренного ЗК Украины института добрососедства и других. В этих отношениях 
центральной фигурой является гражданин, использующий землю для собственных нужд и выступающий одновременно в роли 
эксплуатанта земли и основного потребителя продукции (благ), полученной в результате такой эксплуатации. Фундаментальным учебным 
пособием гражданско-правовой направленности, в котором детально освещены указанные вопросы, является работа «Землі 
сільськогосподарського призначення: права громадян України» под редакцией Н.И. Титовой [13]. К сожалению, права иной категории 
землепользователей – субъектов хозяйствования такого освещения в учебной литературе хозяйственно-правовой направленности не 
получили.  

Существенную помощь в формировании целостного представления о правовом обеспечении рационального использования 
природных ресурсов в хозяйственной деятельности (в ресурсоохранительном аспекте) может оказать учебная литература по курсу 
«Экологическое право» при условии адекватного отображения в ней связи с иными курсами, прежде всего, с курсом хозяйственного права.  

Однако анализ учебных пособий по этому курсу свидетельствует о тенденции к его автономизации. Возможно, такое положение 
является следствием неутихающих дискуссий в отношении места экологического права в системе отраслей права, состоятельности его 
методологии и иных системообразующих характеристиках.  

Экологическое право является сравнительно новым направлением развития правовой мысли. Своим зарождением оно обязано 
произошедшему кардинальному пересмотру основополагающих парадигм, фундаментальных категорий теории общественного развития, 
возвеличию нового направления философии права – экософии, в конечном итоге – принятию обязательства обеспечить экологизацию всей 
нормативной базы законодательства [14, c. 3 – 29]. Выполнение поставленной задачи предполагает проникновение эколого-правовых норм 
в структуру сложившихся отраслей права с использованием того механизма правового регулирования, который характерен для каждой 
«экологизируемой» отрасли. При этом значение экологического права определяется не наличием или отсутствием собственного метода 
правового регулирования, а выполняемой социальной функцией – обеспечением приемлемой модели взаимодействия общества с 
окружающей природной средой.  

Учитывая тот факт, что наибольший ущерб окружающей природной среде наносится в результате осуществления хозяйственной 
деятельности, основным направлением развития экологического права, на котором необходима концентрация внимания студенческой 
аудитории, должен стать институт правового обеспечения рационального использования природных ресурсов субъектами хозяйствования. 
При этом, учитывая специфику хозяйствования как сферы, прежде всего, экономической, эколого-правовой механизм не может и не 
должен ограничиваться лишь установлением запретов на совершение тех или иных действий. Как справедливо отмечает Б.Г. Розовский, 
экологическое право – плоть от плоти от экономики природопользования, в подавляющей части – ее сущность [14, c. 15]. «Зачистка» 
экономической составляющей приводит не только к снижению эффективности эколого-правовых норм, но и к их негативному воздействию 
в том числе на состояние окружающей среды, которая заявлена в качестве объекта охраны.  

Красочной зарисовкой к вышесказанному может служить механизм платы за загрязнение окружающей среды, уже подвергавшийся 
обоснованной критике на страницах научной печати. Формальный подход к реализации принципа «загрязнитель платит» приводит к тому, 
что плата за загрязнение, взимаемая с субъектов хозяйствования, в числе прочих постоянных расходов переносится на себестоимость 
выпускаемой продукции, и компенсируется за счет цены на нее. В результате негативные последствия экономического характера ощущает 
на себе не загрязнитель, а потребители, чье конституционное право на безопасную окружающую среду нарушается. Излишне говорить, что 
отечественный вариант реализации принципа «загрязнитель платит» не приводит к снижению экологического давления на окружающую 
среду, на защиту которой собственно и направлено действие платы за загрязнение. 

К сожалению, анализ учебных пособий по экологическому праву [15; 16; 17] свидетельствует о том, что экономической 
составляющей механизма охраны окружающей среды практически не уделяется внимания. Так, в учебном пособии «Екологічне право 
України» (автор П.Д. Биленчук) имеются специальный параграф, посвященный экономическому механизму природопользования и 
финансированию природоохранной деятельности, однако в нем рассматривается лишь порядок бюджетного финансирования такой 
деятельности [16, c. 71 – 73]. Вместе с тем субъекты хозяйствования, помимо пополнения бюджетных природоохранных фондов, в 
соответствии с законодательством обязаны осуществлять соответствующие мероприятия и за счет собственных средств. Очевидно, 
будущему юристу необходимы знания о том, из каких источников может осуществляться финансирование таких мероприятий и каким 
образом предприятие, чьи интересы он будет представлять, сможет компенсировать понесенные затраты.  

Следует отметить, что лишь в немногих учебных пособиях по дисциплине «Экологическое право» уделяется внимание этому 
вопросу. Традиционно при рассмотрении темы об экономико-правовом механизме обеспечения рационального природопользования 
вскользь упоминается о том, что государство стимулирует субъектов хозяйствования, осуществляющих природоохранные мероприятия. 
Вопросы о том, в каких формах реализуется такое стимулирование, кто вправе на него претендовать и каков порядок получения 
предусмотренных законом преференций, как правило, не освещаются. Исключением из общего правила является учебное пособие Г.В. 
Тищенко «Екологічне право», где в общем виде представлена характеристика механизма стимулирования рационального 
природопользования [18, c. 128 – 129].  

Таким образом, несмотря на значительное количество учебных пособий «природоресурсного» направления, экономико-правовой 
механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов для студентов остается «темной лошадкой». В качестве 
последствий сохранения «тайн природоресурсного двора» на практике получаем возрастающее по экспоненте количество нарушений в 
сфере использования природных ресурсов как со стороны «пользователей», так и тех, кто управляет этим использованием и осуществляет 
контроль и надзор за ним. 

При формировании учебных программ по хозяйственному праву необходимо учитывать, что систему правового обеспечения 
экономики в Украине и за рубежом составляет хозяйственное право, вместе с иными, в т.ч. природоресурсным, институтами 
законодательства. Как отмечает В.К. Мамутов, совершенствование этой системы должно осуществляться с опорой на хозяйственное 
законодательство путем органичного включения в нее конституционно-хозяйственного, природоресурсного, налогового, уголовно-
хозяйственного законодательства и обеспечения их гармоничного взаимодействия [19, c. 26 – 31]. Рассредоточение указанных институтов 
приводит к «запиранию» их регулирующего потенциала внутри конкретной отрасли и углублению несогласованности между отраслями.  

Одним из ключевых направлений в обеспечении гармоничного взаимодействия институтов, регулирующих экономические 
отношения, является формирование у студентов целостного представления о системе правового обеспечения экономики. 

В качестве варианта органичного включения природоресурсной составляющей в цикл учебных дисциплин, посвященных правовому 
регулированию экономики, предлагается интеграция соответствующей тематики в курс учебной дисциплины «Хозяйственное право» и 
соответственно в учебные пособия по ней.  

Способы «встраивания» природоресурсного блока в структуру учебного курса (пособия) могут быть различны. Например, А.Г. 
Бобкова предлагает дополнить общую часть учебной дисциплины «Хозяйственное право» таким разделом как «Основные начала 
хозяйственной деятельности», в состав которого входит тема «Общие принципы хозяйствования» [20, c. 366], где в общем виде можно 
было бы рассматривать экономико-правовой механизм рационального природопользования. Особенности применения этого механизма для 
конкретного вида природного ресурса могут освещаться в учебника по иным курсам (земельное право, водное право, горное право, морское 
право и др.). При таком подходе закладывается основа для формирования у студента целостного представления о порядке осуществления 
хозяйственной деятельности как о деятельности, осуществляемой не где-то в виртуальном пространстве, а на земле с определенным 
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правовым режимом использования, сопряженной с необходимостью использовать воду определенным образом, обеспечивать утилизацию 
отходов своего производства, предпринимать меры, направленные на восстановление характеристик используемых ресурсов (если это 
возможно) и т.д.  

Заслуживающей поддержки представляется методика преподавания хозяйственного права, отраженная в учебниках А.П. Вихрова 
«Господарське право. Спеціальна частина» и «Господарське право» (под ред. В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк). В названных трудах вопросы 
рационального использования природных ресурсов рассматриваются в рамках тем, посвященных особенностям осуществления 
хозяйственной деятельности в отдельных отраслях экономики. При таком подходе природоресурсный блок становится неотъемлемым 
элементом общего механизма правового регулирования хозяйственной деятельности в конкретной сфере (горнодобывающей 
промышленности, нефтегазовом комплексе, электроэнергетике, металлургической промышленности, пищевой промышленности, аграрной 
сфере, сфере транспорта, строительной деятельности и т.д.), избавляясь от навязанной ему функции декора, чрезвычайно занимательного, 
но не слишком нужного.  

Совершенствование хозяйственного законодательства в т.ч. в сторону «экологизации» его положений должно найти адекватное 
отображение не только в текстах нормативно-правовых актов и на страницах научных изданий, но и в содержании учебных пособий, 
которые используются для подготовки юристов.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статье проводится анализ интерпретации законодательства о хозяйственном использовании природных ресурсов в учебной литературе по 
хозяйственному праву. Уделено внимание структуре учебных программ подготовки юристов. Обосновано предложение по интеграции 
природоресурсного тематического блока, преподаваемого в рамках курсов «Экологическое право», «Аграрное право», «Земельное право», 
в курс «Хозяйственное право». 
Ключевые слова: природные ресурсы, учебная программа, учебная дисциплина, учебная литература, хозяйственное право, экологическое 
право, земельное право, аграрное право. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проводиться аналіз інтерпретації законодавства про господарське використання природних ресурсів у навчальній літературі з 
господарського права. Приділено увагу структурі навчальних програм підготовки юристів. Обгрунтовано пропозицію щодо інтеграції 
природоресурсного тематичного блоку, який викладається в рамках курсів «Екологічне право», «Аграрне право», «Земельне право», в курс 
«Господарське право». 
Ключові слова: природні ресурси, навчальна програма, навчальна дисципліна, навчальна література, господарське право, екологічне 
право, земельне право, аграрне право. 
SUMMARY 
Interpretation of the legislation in sphere of economic using of natural resources in legal educational literature is analyzed. Attention is paid to the 
structure of educational programs for lawyers. Propositions about integration of natural resource themes in educational course "Business Law". 
Keywords: natural resources, educational program, educational course, educational literature, Business law, Environmental law, Land law, 
Agricultural law. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Єрьоменко А.А., асистент кафедри менеджменту ДонНУ   
 

Постановка проблеми. Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів глобалізації, які 
справляють суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, трансформують напрями і визначають тенденції розвитку 
секторів національних економік. Проте вплив процесів інтернаціоналізації і глобалізації на розвиток продуктивних сил і виробничих 
стосунків в світовому аграрному бізнесі доки не має чітко вираженого лише позитивного впливу. Світовий аграрний ринок останніми 
роками розвивається в умовах нестабільності світового виробництва продовольства. При цьому попит на продовольство постійно зростає. 

Сьогоднішні проблеми у сфері аграрного сектора економіки вже не можуть бути вирішені у рамках сучасної індустріальної системи. 
Основою такого твердження є те, що окрім створення багатства, прогресивного розвитку виробничих сил, науково-технічного прогресу 
індустріальна система не лише не ліквідувала відсталості в аграрному секторі багатьох країн, але і викликала енергетичні проблеми, недолік 
природніх ресурсів, продуктів харчування. Це, в свою чергу, приводить до зростання соціального напруження. Тому проблематика аграрної 
економічної глобалізації, перебудови міжнародних відносин в аграрному секторі економіки з точки зору підвищення ефективності є 
актуальною. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблем, з якими стикається світовий аграрний сектор в тому чи іншому 
аспекті приділяли увагу такі вчені-економісти як О.Г. Білорус, В.І. Власов, В.П. Галушко, О.І. Гойчук, В.К. Збарський, Д.Г. Лук'яненко, 
П.Т. Саблук  та ін. Однак, динамічні зрушення, що відбуваються у кон’юнктурному полі діяльності аграрних підприємств, постійно змінні 
фактори зовнішнього середовища, глобальні тенденції розвитку світового аграрного ринку змушують досліджувати як проблеми так і 
перспективи розвитку цього  важливого сектора світової економіки.  

Метою статті є дослідження складних і суперечливих процесів розвитку світового аграрного сектора, виявлення факторів розвитку 
та визначення на цій основі важелів мінімізації їх несприятливого впливу, що сприятиме білш динамічному розвитку сектора. 

Викладення основного матеріалу досліджень. Світовий аграрний сектор  представляє різноманітну господарську систему, якій 
притаманні мінливість і суперечливості. Сучасний період можна назвати перехідним в розвитку товарності аграрного виробництва і 
створенні єдиного глобального аграрного ринку, підлеглого загальним економічним законам розвитку і правилам світової торгівлі. Оскільки 
багато процесів, пов'язаних з лібералізацією національних економік, системи світової торгівлі сільськогосподарськими продуктами і 
сировиною знаходяться в багатьох країнах ще у стадії становлення і початкового розвитку, або ж модифікуються в залежності від ситуації, 
що змінюється. Процеси, що відбуваються у світовому виробництві і реалізації продукції аграрного сектора, підтверджують названі 
тенденції.  

В основу аналізу таких понять і явищ як інтернаціоналізація, міжнародна інтеграція, глобалізація в аграрному секторі економіки 
покладемо тезу У. Бека [1, с. 28], який стверджує, що під глобалізацією слід розуміти феномен виникнення єдиного загально планетного 
фінансового, інформаційного і виробничо-технологічного господарства. При цьому він наголошує на транспарентності кордонів, 
зазначаючи, що глобалізація означає пізнане на досвіді знищення меж повсякденної діяльності в різних сферах господарювання, 
інформації, екології, техніки, транс культурних конфліктів і громадянського суспільства, означає, таким чином, щось у принципі давно 
знайоме й одночасно складне для розуміння, щось таке, що з нескромною силою змінює наше повсякденне життя і примушує усіх 
пристосовуватися й відповідати на ці зміни.  

На підставі останнього твердження автором зроблено припущення, що методологічний зріз глобалізації різних сфер господарювання 
(в тому числі аграрного сектора світової економіки) має такі ж рівні (два), як і глобалізація світової економіки.  

Перший рівень - теоретичний, є визначальним і провідним. Поки дослідник не дізнається й не зрозуміє, що являє собою той чи інший 
об'єкт в його концептуальному, цілісному вигляді, доти не зможе дізнатися та зрозуміти його справжнє значення і призначення. Другий 
рівень – емпіричний, виконує уточнюючі функції першого рівня [2]. 

Виходячи з цього, для пізнання феномену глобалізації аграрного сектора економіки, тобто для його теоретичного обґрунтування й 
вивчення, використаємо два взаємопов’язані процеси: структурно-диференціальний і рівнево-диференціальний. Суть першого полягає в 
узагальненні поняття явища, його хронології, різноаспектного прояву в усіх сферах суспільного буття, для другого провідним є 
діалектичний підхід, принцип виділення ієрархічних рівнів, декомпонування системи на елементи та їх  вивчення. 

Для дослідження закономірностей формування глобального аграрного сектора економіки й визначення особливостей протікання 
цього процесу використаємо загальну методологію системно-еволюційного підходу. Виведення закономірностей глобалізації аграрного 
сектора економіки в рамках цього підходу побудуємо на наступних методологічних посилках: по-перше, глобалізація аграрного сектора - 
складова частина глобалізації світового господарства в цілому. Міжнародні господарські зв'язки, що забезпечують виробництво і рух 
сільськогосподарської продукції, є найважливішою формою існування всіх складових частин світового господарства. Визначення й 
підтримка високого ступеня активності участі у таких зовнішньогосподарських зв'язках стає найважливішим стратегічним завданням будь-
якої держави; по-друге, аграрний сектор як складова частина економічного базису забезпечує матеріальні можливості для подальшого 
розвитку суспільства й безпосередній добробут людини, тому глобалізація цієї найважливішої сфери економіки повинна супроводжуватися 
підтримкою високих темпів розвитку національних аграрних секторів економіки; по-третє, глобальний аграрний сектор має переважну 
ринкову природу. Глобальна економіка в переважній більшості  заснована на міжнародному поділі праці та приватній власності. 
Суб'єктами ринкових відносин виступають окремі держави, великі й надвеликі національні й транснаціональні фірми зі своїми інтересами, 
високими ставками, які ведуть ризиковану гру, що призводить до конфліктів; по-четверте, глобалізація аграрного сектора супроводжується 
створенням і зміцненням одного головного фінансового центру, закритого клубу капіталістів-глобалістів, що володіють усіма фінансовими 
важелями з метою експлуатації всіх немонополізованих власників і працівників; в-п'ятих, глобалізація аграрного сектора носить 
поступовий характер і має довгострокову тенденцію, у результаті чого світове господарство поступове здобуває вже не просто торговельну, 
але усе більше виробничу цілісність; в-шостих, за змістом процес глобалізації аграрного сектора є суперечливим, що сприяє посиленню 
соціально-економічної ролі національних держав через механізми фінансового перерозподілу; в-сьомих, динаміка глобалізації аграрного 
сектора визначається: всебічним і максимальним використанням національними державами власних можливостей організації ефективної 
економічної діяльності на своїй суверенній території; вибором суспільно-політичної системи, здатної щонайкраще використовувати весь 
державний потенціал для найбільш ефективної реалізації наявних у розпорядженні даної національної економіки культурних переваг, що 
відноситься до внутрішньої компетенції будь-якої національної держави. Різноманіття можливостей розв'язуваних завдань, що зберігається,  
сприяє тому, що людська спільнота вбирає в себе й використовує у своєму подальшому розвитку, у тому числі в сфері аграрного 
виробництва, усі досягнення складових його цивілізацій.  

Формування світового аграрного сектора як цілісної господарської глобальної системи це складний і тривалий процес. Тому 
основною лінією розвитку, а, отже, і аналізу, повинна стати логіка торговельної лібералізації і міжнародної економічної интеграції, які 
сприятимуть прискоренню  процесу міжнародного руху капіталів, товарів і послуг у сфері аграрної економіки. Цей процес можна 
відобразити наступним чином (рис. 1.1). 

                                                           
© Єрьоменко А.А., 2012 
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Рис. 1. Формування глобального аграрного сектора світової економіки. 

Процес глобалізації світового аграрного сектора, зростання міжнародної економічної інтеграції у сфері виробництва, розподілу, 
обміну і споживання, збільшення взаємозалежності агробізнесу країн на національному і наднаціональному (регіональному) рівнях, коли 
національна аграрна політика, торгівля продовольством стають складовою частиною міжнародних економічних правил і принципів, приведе 
до нових кількісних і якісних характеристик в розвитку аграрного сектора. Процес глобалізації проявлятиметься не лише в процесі 
виробництва, але і в усіх сферах відтворення аграрного сектора на мікроекономічному та макроекономічному рівнях.  

На відміну від інших секторів економіки процес глобалізації у світовому аграрному секторі відбувається значно повільніше. Дана 
тенденція обумовлена наступними факторами розвитку світового аграрного сектору. 

По-перше, на ринку аграрної продукції використовується посередницька функція забезпечення процесу руху товару від 
виробника до споживача. 

По-друге, дослідження світового ринку показує, що основні виробники сільськогосподарської продукції формують глобальну 
ціну на продукцію, враховуючи ціноутворюючу функцію усіх сегментів аграрного ринку, кожної природно-кліматичної зони. 

По-третє, ринкове середовище світового аграрного ринку розвивається під впливом стимулюючої функції шляхом використання 
закону попиту і пропозиції на продукцію і підвищення ефективності діяльності виробників в конкурентному середовищі з метою отримання 
прибутку за рахунок поліпшення якості продукції, розширення її асортименту, використання  сучасних технологій виробництва, переробки і 
реалізації продукції. 

По-четверте, дуже важко ввести загальні правила, що стосуються лібералізації торговельної діяльності, відкритості ринків і 
гармонізації стосунків у рамках СОТ в галузі  аграрного виробництва.  

По-п'яте, у відношенні до сільськогосподарських та продовольчих  товарів взаємні торговельні поступки даються нелегко, що 
пояснюється етапністю в зниженні протекціоністських бар'єрів захисту національних і наднаціональних аграрних ринків. 

Щоб уникнути соціальних потрясінь в суспільстві, розвиток світового аграрного сектору в умовах глобалізації має бути 
керованим, а не стихійним.  В зв'язку з цим слід підкреслити зростаючу роль у світових економічних процесах діяльності міжнародних 
економічних організацій. Управління глобальним ринком зажадає зміни і поліпшення стилю роботи міжнародних організацій, таких як ООН 
(проведення самостійної миротворчої політики), Всесвітнього банку, Міжнародного валютного фонду, Світової організації торгівлі, ФАО і 
інших. Тобто, система інститутів, які вирішають міждержавні економічні, фінансові, політичні і інші питання, створена десятки років назад, 
вимагає змін з урахуванням загальних інтересів. Тому не випадково все частіше ці питання піднімаються на спільних зустрічах видатними 
політичними діячами, а також урядами країн, що розвиваються та реформують свою економіку.  

Діяльність міжнародних економічних організацій має бути спрямована на вирішення продовольчої проблеми, яка найближчими 
роками, як справедливо відмічають фахівці, буде пріоритетною серед світових проблем. 

Потрібне створення глобальних органів, які координуватимуть діяльність виробників аграрної продукції не лише економічно 
розвинених країн (що має місце сьогодні), але і країн, що розвиваються, з точки зору їх спільної кооперації, поглиблення спеціалізації і 
отримання найкращого ефекту у сфері виробництва, переробки і реалізації продукції аграрного сектору економіки. Міжнародна співпраця в 
аграрній сфері створює можливості ефективного об'єднання в процесі виробництва продукції економічних ресурсів не лише однієї, але і 
декількох країн світу, тобто використання конкретних переваг в аграрній сфері кожної держави.  

Висновки. Процес інтернаціоналізації і глобалізації посилює у світовому аграрному секторі потребу ширшої взаємодії держав на 
рівні країн і регіонів. Розвиток світової торгівлі сільськогосподарською продукцією нині вимагає розширення інтеграційної співпраці в 
сфері аграрного виробництва  конкретних країн, продажу сільськогосподарської продукції, розширення доступу на ринки 
сільськогосподарських товарів, сприяння інтеграції у світовий аграрний сектор шляхом ширшої і глибшої взаємодії господарств на рівні 
країн і регіонів. Глобалізація переростає в глобальну кооперацію. Тому разом з необхідністю враховувати тенденції на світовому рівні, 
посилюються прагнення використовувати регіональні тенденції розвитку ринкових стосунків, ринкового середовища, науково-технічний 
прогрес. 

 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены вопросы развития мирового аграрного сектора в условиях глобализации, выявлены закономерности его функционирования. 
Обосновывается необходимость скоординированной деятельности международных организаций, которые занимаются вопросами развития 
мирового аграрного сектора. 
Ключевые слова: аграрный сектор, глобализация, факторы развития 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто питання розвитку світового аграрного сектору в умовах глобалізації, виявлено закономірності його функціонування. 
Обґрунтовується необхідність скоординованої діяльності міжнародних організацій, які займаються питаннями розвитку світового аграрного 
сектору.  
Ключові слова: аграрний сектор, глобалізація, чинники розвитку 
SUMMARY 
The questions of development of world agrarian sector are considered in the conditions of globalization, conformities to law of his functioning are 
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educed. The necessity of the coordinated activity of international organizations which engage in the questions of development of world agrarian sector 
is grounded. 
Key words: agrarian sector, globalization, factors of development 
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МИРОВА УГОДА ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Єфремова І.І., к.ю.н., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Білоцерківського національного  аграрного університету   

 
Сучасна система цивільного судочинства базується на розмежуванні судових процедур, що зумовлює постійний пошук та 

вдосконалення спрощених форм вирішення цивільних справ, з метою оптимізації цивільного судочинства.  
Українські науковці, як і іноземні, постійно здійснюють науковий пошук шляхів раціоналізації та оптимізації процесуальних форм 

вирішення справ, що дозволяють досягти цілей судочинства шляхом спрощення основних складових судового процесу, не знижуючи при 
цьому рівень юридичних гарантій. Одним з напрямків оптимізації судових процедур може стати удосконалення процедури укладення, 
виконання та контролю за дотриманням умов мирової угоди сторін спору.  

Інститут мирової угоди є невід’ємним елементом, що характеризує специфіку цивільно-правових відносин під час реалізації 
цивільно-процесуальних прав та обов’язків. Актуальність розгляду інституту мирової угоди на сучасному етапі реформування цивільного 
судочинства набуває особливо важливого значення, оскільки саме укладання мирової угоди на будь якій стадії цивільного судочинства,  
дозволяє  достатньо ефективно оптимізувати процес розгляду та вирішення судових спорів.  

Окремі питання, щодо укладення мирової угоди розглядалась у дисертаціях Андрушко А.В. «Принцип диспозитивності цивільного 
процесуального права» (2002 р.) та  Шутенко О.В. «Проблемы диспозитивности в гражданском процессе» (2003 р.). Найбільш повно 
сутність мирової угоди, її значення, порядок укладання та перевірки судом було розкрито у дисертаційному дослідженні Бортник О.Г. 
«Мирова угода у  

цивільному процесі» (2007 р.). На рівні наукових статей та монографій окремі питання, що стосуються мирової угоди, як засобу 
реалізації принципу диспозитивності в цивільному судочинстві розглядались Боннером А.Т., Коміссаровим К.М., Святогором О., Орловою 
Л.М., Пушкар Є.Г., Тимченком Г.П., Тараненком В.Ф., Штефаном М.Й. та іншими дослідниками.  

Метою статті є визначення мирової угоди не лише як прояву диспозитивності при вирішенні цивільних спорів, а як засобу 
оптимізації цивільного процесу з метою ефективного та швидкого розгляду цивільних справ.  

Мирова угода є засобом реалізації одного із основних принципів цивільного судочинства – принципу раціональної процесуальної 
форми впроваджений у правове регулювання процесуальних дій суду і учасників процесу (їх змісту, умов і порядку виконання). Цей 
принцип спрямований на забезпечення швидкості, правильності й ефективності цивільного судочинства.  

Ч. 1 статті 175 Цивільного процесуального кодексу України визначає, що мирова угода укладається сторонами з метою 
врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета позову[2]. Ще в 
римському праві була сформована категорія transactio, якою позначаються мирові угоди й сьогодні, та закладено початок формуванню 
інституту мирових угод. Практично всі зазначені положення, що встановлювали правовий режим мирової угоди в римському праві, були 
сприйняті з незначними модифікаціями в сучасному європейському континентальному праві[5]. 

В загальному розумінні цивільного процесуального права мирова угода – це договір, яким сторони припиняють спір або усувають 
іншу невизначеність у своїх правовідносинах за допомогою взаємних поступок. За визначенням Тертишнікова В.І.[3], «мирова угода сторін 
є двостороннім волевиявленням з приводу їх прав та обов’язків і предмета позову, спрямованим на врегулювання спору шляхом взаємних 
поступок». Отже, мирова угода є процесуальним документом, який являє собою добровільне примирення учасників процесу на 
взаємовигідних умовах. Відповідно до ч. 3 ст. 31 ЦПК України, головною особливістю мирової угоди є той факт, що укласти її сторони 
можуть на будь-якій стадії судового розгляду до прийняття судом остаточного рішення у справі. 

Так, під стадією процесу розуміють сукупність процесуальних дій, спрямованих на здійснення однієї найближчої процесуальної 
мети. В теорії цивільного процесу найчастіше виділяються наступні стадії: 

1. відкриття провадження у справі; 
2. провадження в справі до судового розгляду; 
3. судовий розгляд в суді першої інстанції; 
4. апеляційне провадження; 
5. касаційне провадження; 
6. перегляд судових рішень Верховним судом України; 
7. провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами; 
8. виконавче провадження. 

Аналіз норм ЦПК України дає можливість визначити, що не на кожній стадії цивільного судочинства можливе укладення мирової 
угоди, оскільки в повноваження касаційного суду і Верховного Суду України не включено повноваження на прийняття заяви про 
досягнення мирової угоди. А так, можливо констатувати, що мирова угода може бути укладена сторонами до постановлення судового 
рішення в суді першої інстанції (при чому, якщо сторони заявлять про бажання укласти мирову угоду перед оголошенням судового 
рішення, суд не буде приймати таку заяву до уваги), а також на стадії виконання судового рішення. 

Апеляційний суд відповідно до статті 306 Цивільного процесуального кодексу України наділений правом затвердити мирову угоду, 
оскільки в апеляційному суді позивач має право відмовитися від позову, а сторони – укласти мирову угоду відповідно до загальних правил 
про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу. Однак особливості прийняття та затвердження мирової угоди в 
суді апеляційної інстанції детально не прописані, за змістом визначається, що є лише вказівка на дотримання загальних правил [4, с. 497] 
щодо прийняття мирової угоди судом, що знову ж недосконало прописано в процесуальному законодавстві. Дещо по іншому вирішено 
право сторін на укладення мирової угоди в суді апеляційної інстанції в Російській Федерації, так ст. 326.1. ЦПК РФ визначає порядок 
засвідчення відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем, а також порядок затвердження мирової угоди сторін у суді 
апеляційної інстанції. 

                                                           
© Єфремова І.І., 2012 
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Сутність мирової угоди полягає в закінченні процесу шляхом мирного врегулювання спору, тобто досягнення визначеності у 
відносинах між сторонами на підставі волевиявлення самих сторін. Але ж необхідно враховувати той факт, що відповідно до ст. 38 ЦПК 
України сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші 
заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або 
через представника. А так, представник може укласти мирову угоду від імені особи, яку він представляє. 

Так, представник бере участь у справі з метою надання особі, яка бере участь у справі, допомоги у захисті прав та інтересів, а також 
допомоги у реалізації її процесуальних прав. Межі представництва обумовлюються межами цивільної справи, що розглядається судом. За 
загальним правилом, представник має право вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця 
особа (ч. 1 ст. 44 ЦПК України). Однак, норма статті 175 ЦПК України, а саме ч. 3 дозволяє зробити висновок, що для укладення мирової 
угоди представник повинен мати спеціальні повноваження, чітко визначені у довіреності. Крім того, суд не визнає мирової угоди у справі, в 
якій одну із сторін представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє (ч. 6 ст. 175 ЦПК 
України).  

Надання представнику спеціального повноваження на укладення мирової угоди є загальновизнаною практикою в правових 
системах світу, наприклад така можливість існує у праві Італії [6]. Угода про умови примирення буде дійсною лише за умови подальшого 
схвалення особи, яку представляють. Вона буде мати зворотну дію, але без шкоди для прав третіх осіб. Таке ж правило існує в праві США. 
[7]. По праву Франції адвокат, уповноважений представляти сторону в процесі, стосовно судді та іншої сторони вважається таким, що має 
повноваження на укладення мирової угоди [6, с.187]. Таким чином, ні суд, ні інша сторона не зобов’язані перевіряти наявність спеціального 
повноваження адвоката. Але, якщо він уклав мирову угоду за відсутності дозволу особи, яку представляють, така угода буде дійсною,  
однак особа, яку представляв адвокат має право пред’явити позов до адвоката з вимогою про відшкодування шкоди. Таке правило захищає 
інтереси іншої сторони мирової угоди. 

Необхідно зазначити, що не знайшло повного законодавчого закріплення порядок подання та затвердження мирової угоди, і 
особливо не закріплена її форма.  

Відповідно до ч. 2 ст. 175 ЦПК України мирова угода може бути адресована суду як у вигляді усної заяви, так і у письмовій формі. 
Але, лише у разі подання адресної письмової заяви сторін, така заява буде приєднана до справи. Цивільним процесуальним законодавством 
Російської Федерації визначено обов’язок суду зафіксувати письмово усну заяву сторін про намір укласти мирову угоду шляхом 
фіксування в протоколі судового засідання із підписом обох сторін. А в апеляційній інстанції обов’язкова письмова форма заяви про намір 
укласти мирову угоду. Оскільки відповідно до ЦПК України фіксація судового процесу здійснюється технічними засобами а також 
ведеться журнал судового засідання, доцільно було б ввести норму про обов’язкову письмову форму заяви про намір укласти мирову угоду, 
або ж крім запису у журналі судового засідання вимагати від сторін підпису (в разі усної заяви), що можна буде вважати письмовим 
підтвердженням їх дійсних намірів закінчення справи шляхом укладання мировою угодою.   

В разі заявлення сторонами наміру укласти мирову угоду у письмовій формі, складнощів не виникає, оскільки така заява повинна 
бути підписана обома сторонами, це обов’язок сторін, і саме ця заява буде приєднана до справи. Оскільки у визначенні мирова угода 
подається як договір між сторонами спору, то ж вважається, що укладатись повинна з урахуванням загальних правил вчинення правочинів 
в письмовій формі.  

В мировій угоді необхідно зазначити: найменування документу «Мирова угода», місце та дата її укладення, найменування та місце 
знаходження сторін, їх представників, цивільну справу, за якою укладається мирова угода, конкретні умови мирової угоди, точний розмір 
грошових сум, що повинні бути виплачені за мировою угодою, строки виконання зобов’язань, підписи сторін [4].  

На необхідність письмової форми мирової угоди та відповідне затвердження судом вказує лист Вищого спеціалізованого суду від 5 
грудня 2011 року, в якому викладена позиція щодо застосування окремих норм матеріального права. Даний лист зумовлено висновками 
судів, що мирова угода не може вважатись як цивільним зобов’язанням, оскільки його укладення та виконання визначається нормами 
процесуального законодавства та Закону «Про виконавче провадження». Зазначеним листом ВСУ підкреслює, що мирова угода є цивільно-
правовим зобов’язанням. 

Введення обов’язку подавати заяву про намір укласти мирову угоду у письмовій формі зумовлюється тим фактом, що у випадку 
укладання мирової угоди закон передбачає настання досить важливих наслідків – постановлення ухвали про закриття провадження у справі, 
тобто припинення провадження до ухвалення рішення і без ухвалення рішення. Тому до винесення такої ухвали суд повинен роз’яснити 
сторонам наслідки їх розпорядчої дії[8], зокрема ч. 3 ст. 206 ЦПК України зазначає, що у разі закриття провадження у справі повторне 
звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. 

Ускладнення при виконанні мирової угоди можуть виникати у зв’язку із тим, що не є обов’язком суду затвердження мирової угоди. 
Затвердження мирової угоди судом відбувається лише за клопотанням сторін, таким чином суд розділяє одну дію на дві: постанова ухвали 
про закриття провадження у справі і друга, як зазначалось лише за клопотанням сторін – ухвала про визнання мирової угоди. Значно 
спростило би процес, а так і оптимізувало процедуру припинення справи у зв’язку із досягненням згоди між сторонами про мирне 
врегулювання спору, в одній ухвалі визначити про припинення провадження по справі та затвердити мирову угоду, яка по суті і стала 
підставою для закриття провадження по справі.  

Встановити обов’язок суду затвердити мирову угоду укладену в ході судового розгляду необхідно, оскільки при укладанні мирової 
угоди сторонами їх колишні права і обов’язки у тому чи іншому обсязі, в залежності від волі сторін, ліквідуються, а в силу вступають 
умови, на яких укладено мирову угоду. Затвердження судом укладеної мирової угоди надасть додаткову гарантію, що сторони, або одна із 
сторін не передумають, не будуть ухилятись від виконання обов’язків, оскільки затверджена ухвалою мирова угода завжди буде мати силу 
судового рішення, а так буде забезпечено застосування примусової сили держави, шляхом звернення до державної виконавчої служби. 

Зрозуміло, що в разі виконання мирової угоди сторонами добровільно, то ніяких питань та ускладнень не виникає. Однак 
укладення мирової угоди може бути використане недобросовісної стороною з метою затягування процедури вирішення спору, виконання 
будь-яких зобов’язань. Тому нерідко після затвердження мирової угоди одна із сторін або відмовляється взагалі, або іншим чином 
ухиляється від виконання мирової угоди.  

До набрання чинності Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 р., затверджена 
судом мирова угода вважалася виконавчим документом згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження», а тому 
кредитор мав право пред’явити його до примусового виконання негайно в разі порушення боржником його умов. 

Проте, деякі загальні суди, згідно практики, що склалась для виконання мирової угоди видавали ще й виконавчий лист. Однак, як 
тільки вищевказаним Законом мирову угоду була виключено зі списку виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню 
органами Державної виконавчої служби, практика формувалась по-різному. Багато кредиторів стали пред’являти до виконання ухвалу про 
затвердження мирової угоди, посилаючись на п. 1 або п. 6 ч. 1 ст. 3 Закону «Про виконавче провадження». 

Але, з того моменту, як редакція ст. 3 вищевказаного Закону зазнала чергові зміни, примусовому виконанню стали підлягати 
ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах лише у випадках, передбачених законом, що 
стало підставою для нової хвилі відмов у прийнятті тепер вже ухвал про затвердження мирових угод до примусового виконання . 

 Однак крім того, що мирова угода є домовленістю сторін щодо врегулювання спору мирним шляхом, а так, як наголошують 
останнім часом науковці – цивільно-правовою категорією, необхідно також враховувати, що затвердження мирової угоди ухвалою суду – є 
актом судової влади, що повинно призводити до її примусового виконання, адже ухвала про визнання мирової та закриття провадження по 
справі угоди за своїми властивостями та процесуальним значенням прирівнюється до рішення та має силу виконавчого документа.  
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У таких випадках, вважається, необхідно подавати до суду, який затвердив мирову угоду, заяву про видачу виконавчого листа. 
Таким чином будуть усуватись проблеми пов’язані із забезпеченням виконання умов мирової угоди, а так, можливо буде говорити і про 
оптимізацію процесу, шляхом укладення мирової угоди. 

Про необхідність оптимізації цивільного судочинства останнім часом мова йде у багатьох дослідженнях як українських науковців, 
так і в інших країнах пострадянського простору. Крім того, у країнах Європи не існує досконалої форми цивільного судочинства, що також 
зумовило пошуки його оптимізації. 

В загальному розумінні «оптимізація» – це пошук найкращого рішення. В кожній задачі оптимізації використовуються такі поняття 
як критерій, керовані зміни та цільова функція. Критерій – це показник, який дозволяє визначити якість отриманого рішення по суті спору. 
Таким показником при укладанні мирової угоди буде завершення цивільного процесу (на будь якій стадії судового розгляду) у скорочені 
строки, без його затягування, а так відбувається економія часу суду, оскільки постійне зростання кількості справ, що знаходяться в 
провадженні, вимагає саме застосування засобів спрямованих на їх швидкий розгляд. 

Керовані зміни – це такі параметри завдання, які можна змінювати. З точки зору цивільного процесу, керованими змінами буде 
право сторін завершити вирішення спору шляхом укладання мирової угоди до вирішення справи по суті, як під час досудового розгляду 
справи так і під час судового розгляду справи, або відмовитись від укладання мирової угоди, продовжити вирішення спору у судовому 
засіданні та отримати обґрунтоване рішення. 

Цільова функція – це співвідношення керованих змін із критерієм, так заява сторін про намір укласти мирову угоду призводить до 
постановлення ухвали про закриття провадження по справі. При встановленні в нормах Цивільного процесуального Кодексу України 
обов’язку суду затверджувати кожну мирову угоду дозволить усунути подвійні дії, і спричинить дійсне досягнення мети цивільного 
судочинства: швидкого, законного та обґрунтованого рішення. 

Із вищезазначеного можна визначити загальне поняття мирової угоди, як договору сторін, який затверджується судом на підставі 
процесуальних дій, договір, що укладається на підставі взаємних поступок між сторонами, третіми особами, які заявляють самостійні 
вимоги відносно предмету спору, направлений на його врегулювання, та є підставою припинення провадження по справі. 

Але необхідно зазначити, що до мирової угоди як засобу оптимізації цивільного процесу не достатньо приділено увагу у 
Цивільному процесуальному кодексі України, а саме лише стаття 175 визначає процесуальне право сторін на укладання мирової угоди, а 
також визначає порядок її прийняття судом, хоча інститут мирової угоди має достатньо давню історію становлення.  

Також необхідно зазначити, що в різні часи, хоча в законодавстві і визначалось право сторін на укладення мирової угоди, але все ж 
не приділялось уваги умовам її укладання. Наприклад, Статут цивільного судочинства 1864 р. містив окрему главу, присвячену укладенню 
мирової угоди, але жодна із статей  цієї глави не містила умови укладання мирової угоди. Стаття 179 Цивільного процесуального кодексу 
УРСР 1963 року також була єдиною статтею, яка визначала знов таки право на укладання мирової угоди та необхідність її затвердження 
судом, умови та правила укладання мирової угоди не було визначено. 

Цивільний процесуальний кодекс України відобразив загальні положення: 
– визначено мету мирової угоди і межі її змісту; 
– визначено порядок доведення до суду наміру сторін  про вирішення спору шляхом укладання мирової угоди; 
– в разі укладання мирової угоди представником однієї із сторін або обох сторін визначено обов’язок суду перевірити обсяг 

повноважень представника в частині повноважень на укладання мирової угоди; 
– визначено обов’язок суду у разі укладення сторонами мирової угоди закрити провадження по справі; 
– визначено порядок визнання мирової угоди, а саме, закриваючи провадження у справі, суд за клопотанням сторін може 

постановити ухвалу про визнання мирової угоди;  
– закріплено принцип цивільного процесуального права щодо заборони самовідмови від судового захисту. Так, якщо умови 

мирової угоди суперечать закону чи порушують права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні 
мирової угоди і продовжує судовий розгляд;  

– визначено принцип захисту інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб від незаконних дій їх законних представників. Так, суд не 
визнає мирової угоди у справі, в якій одну із сторін представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він 
представляє; 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки, щодо необхідності більш детального правового 
регулювання інституту мирової угоди. Необхідно зобов’язати суд затверджувати кожну мирову угоду шляхом прийняття відповідного 
судового рішення, оскільки при визнанні мирової угоди суд  не тільки контролює законність цього акту, а також перевіряє дотримання прав 
та охоронюваних законом інтересів сторін. 

В судовому рішенні в описовій частині необхідно визначати на яких умовах було досягнуто згоди. В мотивувальній частині суд 
повинен надавати оцінку умовам, на яких згоду було досягнуто. В резолютивній частині – суд повинен затверджувати мирову угоду сторін. 
Затвердження порядку укладання мирової угоди, а також відповідним чином прийняте та оформлене рішення дозволить більш ефективніше 
дотримуватись принципу законності та обґрунтованості.  

Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження» щодо визнання  мирової угоди виконавчим документом, що 
підлягає примусовому виконанню. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто загальні засади укладання мирової угоди. Визначено основні прогалини цивільного процесуального законодавства в 
частині регулювання порядку укладання, виконання та контролю за дотриманням умов мирової угоди. Розкрито зміст поняття 
«оптимізація» з точки зору цивільного процесуального права.  
Ключові слова: мирова угода, врегулювання спору, оптимізація цивільного процесу. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены общие принципы заключения мирового соглашения. Определены основные пробелы гражданского процессуального 
законодательства в части регулирования порядка заключения, исполнения и контроля за соблюдением условий мирового соглашения. 
Раскрыто содержание понятия «оптимизация» с точки зрения гражданского процессуального права. 
Ключевые слова: мировое соглашение, урегулирование спора, оптимизация гражданского процесса. 
SUMMARY 
The article deals with the general principles of concluding a settlement agreement. The main gaps civil procedural law regarding regulating the 
installation, implementation and monitoring of compliance with the conditions of the settlement agreement. The content of concept «optimization» in 
terms of civil procedural law. 
Keywords: settlement, dispute settlement, optimization of civil process. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV (в редакції від 21. 09. 2012 р.) 
2. Цивільний процесуальний кодекс УРСР від 18.07.1963 ( не діє). 
3. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. / Тертишніков В.І. / Харків – 2007 р. – с. 210, с. 205 
4. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.11.2010 р. / За ред.. Притики Ю.Д. – К.: Центр 
учбової літератури, 2011. – с. 333 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 340 

5. Ковтунець О. М. Становлення інституту мирової угоди у правових пам’ятках Європи та Росії / Ковтунець О.М. // Судова апеляція. – № 1. 
– 2007. 
6. Давыденко Д.Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования частноправовых споров (по праву России и некоторых 
зарубежных стран) – Москва, – 2004. – с.186. 
7. Носырева Е. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. Воронеж, 2001, – с. 10 
8. Безлюдько І.О. Цивільне процесуальне право України / Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І. та ін.. / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: 
Атіка, 2006. – 384 с.  

 
 
УДК 339.92:330.341.1 

 
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЇЇ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
 

Жнакіна Е.Г., к.е.н., доцент кафедри фундаментальних економічних дисциплін факультету економіки та управління ДВНЗ ДДПУ   
 
Постановка проблеми. У забезпеченні стійких темпів розвитку економічних систем вирішальним є фактор науково-технічного 

прогресу. Оскільки механізм реалізації НТП на макрорівні забезпечується реалізацією інноваційних процесів на мікрорівні, саме успішна 
інноваційна діяльність підприємств дозволить подолати низку проблем, що стоять перед ними і забезпечить перехід до інноваційного 
розвитку всієї економіки в цілому. 

В сучасних умовах економічного розвитку підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн визначається наявністю потужного 
інноваційного потенціалу. Тому стратегічним пріоритетом України у контексті забезпечення міжнародної конкурентоспроможності є формування 
та реалізація інноваційного потенціалу країни і на цій основі опанування інноваційної моделі економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики і розвитку інновацій у світовому господарстві присвячено роботи 
Х.Барнета, Л.Бляхмана, Д.Брайта, Е.Денісона, Б.Санто, Р.Солоу, Б.Твісса, Е.Тоффлера, В.Хартмана та інших. Питання необхідності підвищення 
інноваційної активності досліджуються також в роботах Г.Андрощука, Н.Гончарової, С.Кацури, А.Мокія, І.Павленко, А.Поручника, О.Степанова, 
М.Туган-Барановського, В.Чужикова, О.Швиданенка та інших. Праці згаданих учених є науковим підґрунтям для розробки інноваційного шляху 
розвитку України та визначення основних інноваційних пріоритетів і напрямів удосконалення фінансового забезпечення формування інноваційного 
потенціалу. 

Разом із тим процес формування інноваційного потенціалу країн у контексті підвищення їх міжнародної 
конкурентоспроможності потребує подальшого дослідження щодо виявлення головних тенденцій і закономірностей розвитку країн. 

Метою статті є оцінити умови формування інноваційного потенціалу України в контексті її міжнародної 
конкурентоспроможності. 

Результати дослідження. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [1] визначає інноваційний 
потенціал як сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей підприємства 
(галузі, регіону, країни), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку. До них можна віднести: технологічні розробки; конструкторські 
проекти; дослідні зразки нової продукції; серійні партії нової продукції; висококваліфікованих працівників та інше. 

Інноваційно-сильним вважається підприємство, що володіє повною мірою науковим та виробничо-технічним потенціалом, до якого 
належать: 

— кваліфіковані наукові кадри; 
— матеріально-технічне забезпечення, що значно впливає на рівень науково-технічних рішень, а також строки створення й 

освоєння нововведення;  
— інформаційно-методичне забезпечення; 
— організаційне забезпечення. 
Реалізація інноваційного потенціалу визначає рівень розвитку інноваційної діяльності підприємства, регіону, країни. 
Поєднання визначень двох понять «потенціал» та «інновації» дає нам можливість трактувати інноваційний потенціал країни як 

сукупність науково-технічних, організаційних, економічних, соціальних ресурсів країни, а також можливостей їх ефективного 
використання, результатом чого є створення інновацій з метою забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни. 

Інноваційна активність підприємств визначається вибором і реалізацією відповідної стратегії інноваційного розвитку 
підприємства, ступенем забезпеченості підприємства тими чи іншими ресурсами в інноваційній сфері та якістю інноваційного 
менеджменту на самих підприємствах. Їх питома вага та результативність в національній економіці безпосередньо пов’язані з ефективністю 
державної інноваційної політики і розвитком інноваційної інфраструктури в країні. 

Так, у 2011 році інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1679 підприємств, тоді як у 2010 році – 1462, а в 2009 році 
– 1411 (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інноваційна активність підприємств в Україні [2,3,4] 

Найменування показників 2009 2010 2011 
Кількість підприємств, що займалися інноваційною діяльністю 1411 1462 1679 
Загальна сума витрат за напрямами інноваційної діяльності, млн. грн. 7949,9 8045,5  14333,9 
у т.ч. на дослідження і розробки 846,7 996,4 1079,9 
придбання машин обладнання та програмного забезпечення 4974,7  5051,7 10489,1 
придбання інших зовнішніх знань 115,9 141,6 324,7 
інші витрати 2012,6 1855,8 2440,2 

 
 Найбільший обсяг інноваційних витрат припадає на підприємства із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки (34,9%), 
машинобудування (24,5%), а також хімічної та нафтохімічної промисловості (24,0%). 

В розрізі регіонів найвищі показники інноваційних витрат мають підприємства Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, 
Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва 
та Севастополя. 

Порівняно з 2010р. кількість підприємств, що витрачали кошти на інноваційну діяльність, зросла більш ніж на 20%. Обсяг 
інноваційних витрат у 2011р. склав 14,3 млрд. грн. (табл. 1). 

Один з основних напрямів інноваційної діяльності підприємств України полягав насамперед у придбанні машин, обладнання та 
програмного забезпечення для виробництва нових або значно поліпшених продуктів і послуг, про що повідомили майже три чверті 
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підприємств із технологічними інноваціями. Досить вагома частка підприємств проводила навчання та підготовку персоналу для 
розроблення і/або впровадження ними нових або значно вдосконалених продуктів і процесів, здійснювала ринкове запровадження 
інноваційних продуктів та послуг, здійснювала процедури та технічну підготовку до запровадження нових або значно вдосконалених 
продуктів і процесів, виконувала науково-дослідні роботи.  

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності  у 2011р. були власні кошти підприємств, обсяг яких становив 7,6 
млрд. грн. (4,8 млрд. грн. у 2010р.). Кредити у розмірі 5489,5 млн. грн. отримали 50 підприємств. Коштами іноземних інвесторів в обсязі 
56,9 млн. грн. скористалися 11 підприємств, коштами вітчизняних інвесторів в обсязі 45,4 млн. грн. – 14 підприємств. Підтримку держави у 
розмірі 161,4 млн. грн. отримало 51 підприємство. 

Протягом звітного періоду впровадили у виробництво нові види продукції та інноваційні процеси 1327 підприємств. 
У 2011р. 1043 підприємства реалізували інноваційну продукцію в обсязі 42,4 млрд. грн. (у 2010р. – 964 і 33,7 млрд. грн.), або 

3,8% загального обсягу промислової продукції. 
Частка реалізованої інноваційної продукції, що була новою для ринку України, становила 41,1% загального обсягу реалізованої 

інноваційної продукції, або 1,6% – промислової (у 2010р. – 32,6% і 1,3%). 
На експорт інноваційну продукцію поставили 378 підприємств в обсязі 12,6 млрд. грн. (13,7 млрд. грн. у 2010р.), 64,9% якої було 

реалізовано в країни СНД (у 2010р. – 58,8%). 
Динаміку інноваційної активності підприємств в Україні протягом 2007-2011 років представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Динаміка інноваційної активності промислових підприємств в Україні, 2007-2011 рр., % [5] 

 
Результати аналізу свідчать, що до 2010 року в Україні спостерігалось зниження питомої ваги промислових підприємств, що 

займалися інноваціями та впроваджували інновації. Встановлено негативні тенденції, що склалися в інноваційній сфері, а саме: нестача 
власних коштів промислових підприємств, недостатня фінансова підтримка держави, значний обсяг витрат на інновації, високий 
економічний ризик, недосконалість законодавчої бази країни, відсутність кваліфікованого персоналу, що послаблює інноваційний 
потенціал України. Проте в останні роки спостерігається незначне збільшення рівня інноваційної активності промислових підприємств, що 
зумовлене прагненням підприємств підвищити їх конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
 Встановимо залежність експорту товарів та послуг України від складових інноваційного потенціалу країни складанням матриці 
коефіцієнтів парної кореляції. В якості складових пропонуємо розглянути наступні показники: 

1х  – питома вага підприємств, що займались 

інноваціями, 2х  – обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, 3х  – загальна сума витрат на інновації, 4х  – питома вага 

підприємств, що впроваджували інновації, 5х  – кількість впроваджених нових технологічних процесів, 6х  – освоєно виробництво нових 

видів продукції, 7х  – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальній кількості промислової. Коефіцієнт парної кореляції 

r свідчить про тісноту та напрямок лінійного зв’язку між двома показниками. З використанням офісного додатку Microsoft Excel, пакету 

«Аналіз даних»  в матриці розраховані коефіцієнти парної кореляції залежної змінної у з незалежними змінними 1, 8iх i  , а також 

коефіцієнти парної кореляції між незалежними змінними. Виявляється, що не всі змінні є значимими. Методом регресії отримано рівняння: 

35.19 10879y x  , де у – експорт товарів та послуг, х3 - загальна сума витрат на інновації (рис.2.). 

y = 5,19x3 + 10879
R² = 0,946
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Рис. 2. Вплив загальної суми витрат на інновації  на експорт товарів та послуг в Україні 

  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

 342 

Вибір системи факторних показників здійснено на основі даних статистичної звітності, що характеризують розвиток науково-
технічної та інноваційної сфери, що є складовою інновацій. Показник експорту товарів та послуг країни на сучасному етапі розвитку 
інтернаціоналізації суб’єктів господарювання України найбільш повно відображає здатність країни конкурувати з іншими країнами, що 
передбачається визначенням поняття міжнародної конкурентоспроможності. 

У результаті аналізу встановлено, що у сучасних умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності в Україні найбільш 
значущим чинником впливу на міжнародну конкурентоспроможність країни є загальна сума витрат на інновації. Дана тенденція 
обумовлена  низькою часткою інноваційно-активних підприємств серед підприємств, що здійснюють експорт продукції та послуг, а також 
низькою часткою впроваджених технологічних процесів та вироблених нових видів продукції у виробництві, орієнтованому на експорт. 
 Неефективна структура економіки не дозволяє, значною мірою, реалізувати існуючий в Україні потенціал. Переважне місце в 
економіці займає виробництво товарів з низькою доданою вартістю. А світовий досвід показує, що основою конкурентоспроможності 
національної економіки та її успішного розвитку є обробна промисловість. Саме вона є основою модернізації усіх інших галузей 
господарства, використання світових досягнень у галузі науки, техніки та організації виробництва. Понад 90% усіх підприємницьких 
витрат на наукові дослідження та розробки в розвинутих країнах освоюються в обробній промисловості. На частку продукції світової 
обробної промисловості припадає близько 80% міжнародної торгівлі товарами. 
 Згідно з Програмою економічних реформ України на 2010-2014 рр. для активізації інноваційних процесів в економіці поставлені 
такі завдання [6]: 
- підвищити конкурентоспроможність сектору наукових досліджень і розробок, забезпечити інтеграцію вітчизняного сектору наукових 
досліджень у Європейський дослідницький простір; 
- підвищити ефективність бюджетного фінансування наукової сфери; 
- спрямувати вітчизняний науково-технічний потенціал на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку економіки України й 
організацію виробництва високотехнологічних товарів і послуг; 
- здійснити першочергові заходи з підвищення ефективності національної інноваційної системи. 
 Висновки. Аналіз умов формування інноваційного потенціалу в Україні дозволяє зробити наступні висновки: науково-технічний 
потенціал України хоч і ослаблений, але за багатьма параметрами відповідає рівню країн ринкової економіки. Важливо не лише зберегти 
цей потенціал, а й сприятливі передумови для формування загальної всеохоплюючої інноваційної моделі зростання, що відповідає 
найвищим економічним інтересам. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті проаналізовано стан інноваційної активності промислових підприємств, встановлена необхідність переходу економіки України до 
інноваційної моделі розвитку, визначено вплив складових інноваційного потенціалу країни на підвищення її міжнародної 
конкурентоспроможності. 
Ключові слова: інноваційна активність, інноваційна діяльність, інноваційна модель розвитку, інноваційний потенціал, інноваційний процес, 
міжнародна конкурентоспроможність.  
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирована динамика инновационной активности промышленных предприятий в Украине. Осуществлена оценка условий 
формирования инновационного потенциала Украины в контексте повышения ее международной конкурентоспособности. 
Ключевые слова: инновационная активность, инновационная деятельность, инновационная модель развития, инновационный потенціал, 
инновационный процесс, международная конкурентоспособность. 
SUMMARY 
The role of innovative potential of the country within the context of its international competitiveness is defined. The assessment of conditions for the 
formation of the innovative potential of Ukraine in the context of its international competitiveness is provided. 
Кey words: innovative activities, innovative development model, innovative potential, innovative process, international competitiveness. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 
 

Зова В.А., к.е.н., доцент Донецького інституту залізничного транспорту   
 

Вступ У складі Донецькій залізниці  ряд вагоноремонтних підприємств, що мають кожний свій життєвий цикл, то ухвалення рішення 
про техніко-технологічних зміни йде практично постійно. Однак вирішальні моменти відбуваються рідше, наприклад, у міру старіння 
основних фондів декількох депо в цілому, що і сталося на даний момент. Прийняття обґрунтованого рішення по визначенню та розподілу 
інвестиційних коштів, оцінка ефективності зараз особливо актуальні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій Питанням  дослідження факторів, що впливають на діяльність підприємств залізничного 
комплексу регіону  приділяється значна увага і присвячена велика кількість публікацій таких вчених, як: Данько  М.І., Дикань В.Л., 
Якименко Н.В., Бараш Ю.С., Чебанова Н.В., Кірдіна О.Г. та інші [1-4].  

Однак поза увагою залишаються питання визначення факторів, що впливають на діяльність  ремонтних підприємств залізничного 
транспорту та їх  класифікації,  що і є метою даної статті, які дозволять  оптимізувати програму ремонту та оцінити ефективність 
прийнятого рішення. 

Виклад основного матеріалу Для якісного прийняття рішення необхідно вивчити фактори, що впливають на досліджуваний об'єкт. 
Розглядаючи пасажирські вагонні депо як мікросистеми, що входять в систему Донецького комплексу регіону, пропонуємо наступну 
модель аналізу стану системи і факторів, що впливають на її діяльність. Під системою розуміємо об'єкт будь-якої природи, або сукупність 
взаємодіючих об'єктів різної природи, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою і утворюють певну цілісність, єдність.  
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Умовно аналіз факторів, що впливають на діяльність підприємств залізничного транспорту  можна розбити на 5 кроків: 
        Крок 1. Вимоги до «вихідних» параметрів. Аналіз стану системи починається з її "виходу" - якість і кількість вагонів 

відремонтованих у депо. Чому необхідно починати з "виходу" системи? По-перше, для перспективного розвитку підприємства - "робота на 
майбутнє", по-друге, для досягнення найвищої якості робіт (ремонту) та підвищення безпеки руху. 

       Вимоги до кількості та якості відремонтованих вагонів в кінцевому підсумку диктуються споживачем. Воно трансформується 
через соціальне державне замовлення щодо забезпечення пасажирів в безпечному пересуванні. Одна з головних вимог до "виходу" - 
адекватність та вірогідність реалізації. Наприклад, для депо це - безвідмовність роботи вагона після ремонту протягом нормативного 
терміну, для Донецького комплексу регіону - забезпечення безпеки руху і наявність необхідного рівня комфорту і сервісу для пасажира, для 
Міністерства інфраструктури - підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень порівняно з іншими видами транспорту. 

Крок 2. Аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Вплив на систему полягає в передачі «речовини» (засоби і 
предметі праці), «енергії» (фінансові ресурси), «інформації» або комбінації цих компонентів і відповідний обмін між системою і 
середовищем. Дана дія проявляється як вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Зовнішній вплив носить мікро- і макро- характер. До макровпливу відносять вплив наступних факторів: економічних, політичних, 
соціально-демографічних, правових, екологічних, науково-технічних, природно-кліматичних, культурних, міжнародних. Деякі фактори 
макросередовища мають прямий вплив на діяльність депо (податкова, митна система), інші побічно - наприклад, соціально-демографічне 
становище в країні, стан екосистеми, правова система. 

Більший вплив на функціонування системи надають чинники мікросередовища або найближчого оточення - залізниці, Міністерство 
інфраструктури, вагоноремонтний  і вагонобудівний заводи - через безпосередній вплив на діяльність Донецької залізниці. Вплив факторів 
ближнього оточення характеризується наступними особливостями [1]: 

- Регіональний чинник; 
- Унікальність надаваних послуг; 
- Спеціалізація вагоноремонтних заводів; 

-      Відсутність конкуренції в підвищенні якості ремонту і модернізації пасажирських вагонів. З одного боку заводи по ремонту 
рухомого, отримуючи гарантовані замовлення від залізниць, економічно не зацікавлені в зниженні собівартості ремонтного виробництва, 
його вдосконаленні та розвитку. З іншого боку регламентовані ціни, встановлені «Укрзалізницею» не завжди відповідають реальній 
собівартості. Наприклад, до цих пір використовуються планово-збиткові ціни при проведенні капітального ремонту першого обсягу (проте, 
навіть вони вище собівартості аналогічного ремонту в умовах депо). 

-  Вітчизняна вагонобудівна база не в змозі заповнити потребу в поставках сучасного рухомого складу, тому розвивається капітально-
відновлювальний ремонт з продовженням терміну служби (по суті - будівництво нового вагона на базі старого), в тому числі і в умовах 
депо; 

- Низька мобільність у пошуку ділових партнерів, використання економічної оцінки постфактум або не використання зовсім. 
Результатом впливу названих чинників є обмеженість або повна відсутність вибору Донецької залізниці з розподілу програми 

ремонту вагонів між вагоноремонтними заводами України, залежність від рішень вищого рівня, недосконалість чинного економічного 
механізму та структури управління. 

Виходом в даній ситуації є розвиток деяких видів робіт заводського ремонту в умовах депо, при відповідному технічному оснащенні, 
наявністю вільних потужностей і можливістю організації технологічного процесу. Все це вимагає оцінки економічної ефективності 
проведеного технічного переозброєння. В умовах повного оновлення технічного стану деяких депо це питання особливо актуальне.  

Крім того, на нашу думку, питання про розвиток конкуренції в монопольній середовищі не цілком правомірний. Оскільки спочатку 
кожен завод і депо будувалися під певні завдання з обслуговування перевізного процесу. Реальніше говорити про ефективне використання 
потужностей вагоноремонтної бази і грамотному розподілі інвестицій на її підтримку і розвиток.  

У статті розглядаються питання розвитку власної вагоноремонтної бази Донецької залізниці з обслуговування пасажирів. До 
внутрішніх факторів, які негативно впливають на роботу підприємств Донецької залізниці відносять [2]: 

1. Технічний фактор: 
1.1. Слабо розвинена ремонтна база (використання принципу «доміно», коли для ремонту вузлів і деталей знімаються бракуючи 

запчастини з вагонів, що надійшли пізніше або відправляються в ремонт на вагоноремонтних заводах України); 
1.2. Знос основних фондів пасажирських вагонних депо становить до 63%, рівень зносу машин та обладнання в окремих депо на 

Донецької залізниці сягає 85-90%; 
1.3. У зв'язку зі значним зносом, міститься значний штат працівників з обслуговування та ремонту обладнання (на деяких 

підприємствах його кількість близько до чисельності працівників, зайнятих основним виробництвом); 
1.4. Питома вага невстановленого устаткування досягає за деякими депо 15%, отже для якісного і своєчасного виконання робіт 

частина деталей і вузлів віддають в ремонт стороннім організаціям, що підвищує собівартість ремонту. 
2. Організаційно-управлінський фактор: 
2.1. Недостатня мотивація в управлінні персоналом, особливо це актуально для всіх господарюючих суб’єктів України; 
2.2. Висока плинність кадрів; 
2.3. Укомплектованість штатного розкладу становить 87%. Це пов'язано з "гонитвою за продуктивністю". При подальшому розвитку 

Цією негативної тенденції, коли темп зростання продуктивності праці задається до попереднього року, а не до нормативної виробленні, на 
підприємствах Донецької залізниці не залишиться кваліфікованих фахівців. 

3. Фінансово-економічний чинник. 
3.1. Відсутня конкуренція між локомотивними депо Укрзалізниці, так як план розподіляється зверху і депо не борються за 

замовлення як незалежні підприємства; 
3.2. Відсутність власних фінансових коштів позначається на прийнятті і реалізації інвестиційних проектів, впровадженні нових 

технологій з експлуатації та ремонту рухомого складу. 
Крок 3. Вимоги до "входу". Сюди відноситься все те, що отримує підприємство для виробництва ремонту - сировина, матеріали, 

комплектуючі вироби, інформація, кадри, нове обладнання. Аналізуються параметри "входу" і вживаються заходи щодо їх поліпшення. 
Крок 4. Зворотній зв'язок характеризує різну інформацію, що надходить із зовнішнього середовища для адекватної оцінки виробленої 

роботи. Це може бути кількість браків, відмов, рекламацій на вагон після ремонту або поява нових матеріалів, розробка нових 
технологічних процесів та інновацій, у сфері ремонтного виробництва. Це свого роду індикатор якості та конкурентоспроможності 
продукції. 

Крок 5. Проектуються параметри процесів, що протікають всередині підприємства. Це не означає, що послідовність повинна 
дотримуватися згідно  

порядковим номерам, вони можуть протікати паралельно один одному. Принциповим є лише те, що починати змінювати параметри 
системи (депо) треба після чіткого формулювання того, що ми хочемо отримати на виході. Отже, нам треба визначити - по-перше, "що 
потрібно" - яку потребу необхідно задовольнити, по-друге, "що є" - оцінка стану справ на даний період часу і по-третє, "що робити" для 
того щоб досягти бажаного результату. 

Важливим є забезпечення однакового рівня якості на "вході" і "процесі" системи, оскільки всі перераховані процеси взаємопов'язані. 
Наприклад, якщо якість "входу" оцінюється на п'ять, а якість процесу є всього лише задовільним (тобто три), то і на виході буде не 
відмінний, а задовільний результат. І витративши значні кошти на закупівлю сировини, запасних частин для проведення ремонту 
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ефективність буде мінімальною, якщо буде взагалі, так як технологія і організація процесів буде не в змозі переробити "вхід". Те ж 
стосується іншої ситуації, коли технологія і організація процесів відповідають вимогам конкурентоспроможності, але якість "входу" є 
задовільним, тоді і якість "виходу" буде низьким. 

Характеристика ремонтної бази Донецької залізниці показує, що на даний момент саме "процес" - внутрішній стан системи 
знаходиться в незадовільному стані. Тут необхідно  застосовувати до вирішення дещо інший завдання ("що робити") - прийняття рішення 
про реконструкцію або технічне переозброєння ряду підприємств для отримання якісного продукту на "виході". 

На даний момент як мінімум два підприємства Донецької залізниці опинилися перед вибором, де знос основних засобів досяг 
максимального значення. Закриття, перепрофілювання або розвиток - ось основне питання, яке необхідно вирішити керівнику. Іншими 
словами частину підприємств і в тому числі Донецької залізниці, як керуюча структура, опинилися у критичній точці. Причому для 
Донецької залізниці актуальним є не тільки питання реконструкції окремих підприємств, але і підтримки його загального технічного рівня. 
Обмеженість інвестиційних ресурсів зумовлює пріоритетність розвитку, ступінь модернізації. Відомо, що частково зроблений ремонт або 
установка устаткування не вирішує проблему, тут потрібен комплексний підхід [3]. 

Як правило, прийняття рішення відбувається зі стратегічних міркувань або викликано назрілою ситуацією. У нашому випадку стан 
ремонтної бази говорить про назрілу ситуації, і щоб зрозуміти причини виникнення критичної точки розглянемо життєвий цикл системи 
«пасажирське вагонне депо». Він характеризується об'єктивними процесами (старіння основних фондів, поява нових розробок тощо) і 
складається з 4 фаз: зародження; реалізації; стабілізації діяльності системи; старіння. 

Фаза зародження. Головним змістом на цій фазі є розробка концепції всього проекту. Визначення потреби в необхідних виробничих 
потужностях, територіальне розміщення, оточення, потенційні учасники, аналіз існуючого стану, виявлення обмежень, критеріїв, допущень 
і взаємозв'язків. Система може бути новостворюваної або отриманої в результаті структурних змін (взаємодія системи і середовища).  

З моменту формування інвестиційних намірів починається інвестиційний цикл проекту, який включає в себе: інвестиційну підготовку 
(визначення джерел фінансування, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)); проектування; будівництво у всіх його різновидах (нове 
будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, розширення, капітальний ремонт); процес освоєння потужності і досягнення техніко-
економічних показників. 

Фаза реалізації. Головний зміст - це виконання робіт, необхідних для досягнення цілей системи. Як правило це пов'язано з 
інвестиційними витратами, що відображає крива чистого дисконтованого доходу.  

Фаза стабілізації характеризується діяльністю системи в поточний період - виходом і роботою на повну потужність, отриманням 
стабільного доходу, вдосконаленням всіх підсистем. У міру розвитку системи зростає ступінь конфлікту з навколишнім середовищем і 
настає час, коли необхідно приймати рішення про розвиток або перепрофілюванні системи.  

Найбільший знос спостерігається по всіх позиціях у двох підприємств, проте слід зауважити, що на деяких підприємствах є такі 
відділення або цеху, яких немає на інших. [4] 

Висновки і пропозиції Таким чином, на державному рівні (нульовий рівень) постановка проблеми звучить наступним чином: 
розвиток економіки країни (збільшення потреби в рухливості населення), забезпечення соціальних гарантій - свобода і доступність 
пересування. Далі ця проблема зважаться межу міністерством інфраструктури. З постановки мети випливають вирішення ряду завдань для 
кожного рівня. 

На рівні Міністерства інфраструктури України (завдання першого рівня) необхідно вирішити такі завдання як задоволення потреби в 
далеких і приміських перевезеннях і транспортному обслуговуванні населення за обсягом, якістю та структурою, а так само економічної 
ефективності роботи і розвитку галузі. Ці завдання розподіляються між усіма дорогами.  

Дорожній рівень (завдання другого рівня) передбачає вирішення таких же питань, що і міністерство інфраструктури України, але в 
межах однієї дороги між роботою в приміському та дальньому сполученні. Визначення потреби в новому і ремонті існуючого рухомого 
складу і локомотивів, технічні характеристики станцій і вузлів, колійне пристрій і т.д. Тут слід зазначити, що  дане наукове дослідження 
обмежується дослідженнями ремонтною базою підрозділів пасажирського комплексу, зокрема Донецької залізниці з обслуговування 
пасажирів в дальньому сполученні, тому далі розглядаються тільки об'єкт дослідження. 

На рівні пасажирського вагонного депо (завдання четвертого рівня) -підвищення продуктивності праці, впровадження 
ресурсозберігаючих технологій, зниження собівартості робіт та ряд інших питань, які можна згрупувати як вирішення економічних, 
технічних і організаційних завдань. 
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Постановка проблеми. В умовах конкурентної боротьби суб'єктів ринкової економіки, особливе значення набуває можливість 

впровадження промисловими компаніями фінансування інноваційних процесів компаніями які б були здатні підвищити їх 
конкурентоспроможність.  

Виділення невирішеної проблеми. Серед невирішених частин цієї проблем можна зазначити вибір промисловими компаніями 
шляхів фінансування інновацій.   

Метою наукової статті є  аналіз системи методів, які надають компаніями можливість фінансувати інноваційні процеси. Метою 
також  є порівняння таких методів як реінвестування, залучення коштів через фондовий ринок, а також кредитування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед економістів, які досліджували цю тему слід зазначити Ілляшенко С.М., Абибуллаев М.С., 
Поляков С.Г., Маевский В., Винарчик П., Нельсон Р. 

Результати дослідження. Широко признається, що інновації є одним з основних чинників, що забезпечують економічне зростання 
і спрямованих на рішення викликів екологічного і соціального плану, і що інновації сприяє створенню умов для стійкого розвитку. 

                                                           
© Калінін О.В., 2012 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1,  2012 

  345

Проте залучення фінансових коштів на інноваційну діяльність зв'язане зі значними труднощами. Крім того, для ефективної 
підтримки інноваційної діяльності тре6уются не лише додаткові фінансові ресурси. Потрібна також наявність спеціалізованих фінансових 
посередників, здатних надавати не лише фінансові ресурси, але також експертизу з питань управління і з технічних питань. Формування і 
розвиток інфраструктури фінансування для підтримки інноваційних 

мероприятий на ранних этапах является сложным процессом, зависящим от многих 
Успіх інноваційної діяльності, як і будь-який інший, значною мірою визначається формами її організації і способами фінансової 

підтримки. У міру того як нові наукові розробки і технології стають засадничими складовими національної потужності держави, країни з 
ринковою економікою знаходять різноманітні можливості для підтримки і розвитку інновацій. При цьому поширюється різноманітність 
методів фінансування інноваційної діяльності і спектр заходів з непрямої підтримки інновацій. 

Розвинені країни черпають фінансові ресурси для інноваційної діяльності як з державних, так і з приватних джерел: для 
більшості країн Західної Європи і США характерно зразковий рівний розподіл фінансових ресурсів на меті НДР та ОКР між державним і 
приватним капіталом. 

Відомо, що науковий потенціал визначається в першу чергу фундаментальними дослідженнями наук, об'ємами інвестицій на 
розвиток науково-дослідних робіт (НДР), а також числом патентів і ліцензій, вкладом у світову наукову літературу та ін. Витрати на НДР в 
провідних індустріальних країнах складають близько 2-3% ВВП. 

У світовій практиці для фінансування інвестицій в основний капітал широко застосовуються позикові засоби, особливо 
банківські кредити. У розвинених країнах світу доля банківських кредитів як джерела фінансування капіталовкладень, складає 20-40%, тоді 
як в Україні вона не перевищує 5%. Доля банківських кредитів і позикових засобів інших організацій складає 9,1%. У науково-технічній 
сфері кредитні ресурси складають близько 7% загального об'єму фінансування ОКР, тоді як засоби позабюджетних фондів і інші залучені 
кошти складають більше 20%. Доля інвестицій, що направляються комерційними банками на виробничі інновації, не перевищує 2%. 
Причина полягає і у банківській кризі, і у високій вартості кредитів, і у відсутності зацікавленості банків. 

Однією з найбільш поширених форм фінансування інвестицій є отримання фінансових ресурсів шляхом емісії акцій і облігацій, 
тобто емісії пайового або боргового типу. 

Привабливість акціонерної форми фінансування полягає в тому, що основний об'єм необхідних ресурсів поступає на початку 
організації інвестиційних і інноваційних проектів. Ця форма залучення капіталу дозволяє перенести на пізніші терміни виплату 
заборгованості, коли зростає здатність генерувати прибутки. 

Відбувається зміна технологічних устроїв і поступовий перехід до шостого технологічного устрою, а це означає перехід до нової 
якості життя в глобальному масштабі. 

Світ йде до шостого технологічного устрою, наближається до нього, працює над ним. Українські промислові підприємства 
знаходиться сьогодні в основному в третьому, четвертому і на перших етапах п'ятого технологічного устрою. До останнього відносяться 
головним чином підприємства високотехнологічного військово-промислового комплексу. Таким чином, перед Україною стоїть складне 
завдання - здійснити перехід до шостого устрою, не до кінця освоївши попередній п'ятий. Але для переходу на новий технологічний устрій 
потрібні великі інвестиції. І це питання відносить нас до раціонального використання компаніями свого капіталу. 

Капітал, що є головною економічною базою створення та розвитку підприємства, в процесі свого функціонування забезпечує 
інтереси держави, власників та персоналу. 

Капітал може бути різних видів, як це відображено у таблиці 1, але всі ці види капталу потрібні компанії, щоб пришвидшити 
процес інноваційного розвитку.  

Таблиця 1 – Система видів капіталу на українських підприємствах. 
 Вид капіталу Термін Приклади 

1 Довгостроковий >7 років 

акціонерний капітал, реінвестований 
капітал, венчурне фінансування, 
облігаційні займи, проектне 

фінансування 

2 Середньостроковий від 2 до 7 років 
банківське кредитування, оперативний 

та фінансовий лізинг 

3 Короткостроковий до років 
торгівельний кредит, факторинг, 

банківський овердрафт 
 
Світова практика інвестиційної діяльності показує, що одним з найбільш перспективних і таких, що мають швидко зростаючий 

попит являється фінансування інвестиційних і науково-технічних проектів. Цей напрям особливо актуально для країн і регіонів, які 
потребують розширення, модернізації і оновлення виробництва, у тому числі капіталомістких галузей, а також наукомістких виробництв. 

Якщо 10-15 років тому у світовій економіці значну роль грали будівельні інвестиційні проекти, то в останнє десятиліття 
переважають проекти реконструкції, модернізації і оновлення виробництва. Йдеться про значну реструктуризацію і про оновлення моделі 
економічного зростання у багатьох країнах світу. Це вимагає орієнтації інвестицій на структурно-організаційні , соціотехнічні і інноваційні 
перетворення. 

Особливу роль у вдосконаленні і розвитку інноваційних процесів покликані зіграти фінансово-промислові групи, об'єднані в так 
звані мегаструктури, консорціуми, стратегічні альянси, а також проектне фінансування і венчурний бізнес. 

Важливою формою інституціональної структури нововведень є проектне фінансування. Тут джерелами кредитів можуть 
виступати інвестиційні і інноваційні фонди, спеціалізовані фінансові компанії, міжнародні фінансові організації, страхові і лізингові 
компанії і так далі. Проте основним джерелом кредитів є комерційні банки, у тому числі спеціалізовані інвестиційні і інноваційні банки. 

У переважній більшості фінансуються проекти, що забезпечують випуск високоякісної, конкурентоздатної продукції. Для успіху 
проекту рекомендують застосовувати сталу, відпрацьовану технологію, випускати продукцію, орієнтовану на досить місткий і перевірений 
ринок. Такий тип фінансування носить назву «Без якого-небудь регресу на позичальника». 

Підприємства стараються через свої можливості оновлювати основні фонди, впроваджуючи нові технології у виробництво, 
випускати нові види продукції, оновлювати перелік послуг, що надаються, підвищуючи їх якість. 

У таблиці 2 відображені різновиди економічних результатів, які хочуть отримати компанії від своїх інвестицій у інновації. 
            Таблиця 2 – Цілі інновацій промислових компаній 

Вихід на нові ринки 

Створення додаткової вартості продукту Ціль інновацій 

Зменшення собівартості 

 
Стимулами інноваційної активності служать як зовнішні чинники, так і внутрішні проблеми підприємства (знос устаткування, 

високі енерговитрати, недолік виробничих потужностей). Зовнішнім стимулом інновацій в основному є боротьба на ринку кінцевої 
продукції за споживача. На внутрішньому ринку гостру конкуренцію випробовують господарюючі суб'єкти,  що виробляють 
імпортозамінні товари,. Експортна орієнтація також є потужним чинником інновацій, оскільки підприємство вимушене просувати свої 
товари на світовий ринок з високою конкуренцією. 
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Аналіз діяльності українських промислових підприємств показав, що основними чинниками, що перешкоджають або обмежують 
інноваційну активність є: 
– низький рівень науково-технічного і технологічного потенціалу; 
– недолік власних грошових коштів; 
– недолік фінансової підтримки держави; 
– нестача кваліфікованих кадрів; 
– висока вартість нововведень. 

Крім того, інноваціям перешкоджає низький рівень взаємодії і кооперації при розробці технологічних інновацій. Оцінка 
інноваційної активності спрямована на те, щоб при проведенні аналізу внутрішнього середовища і формуванні стратегічних цілей розвитку 
підприємства розглядали науково-дослідний досвід і економічні можливості по впровадженню нових технологій. Якщо у підприємств є 
певний позитивний досвід реалізації інноваційних проектів, особливо у сфері створення принципово нових продуктів, то такі господарюючі 
суб'єкти, як правило, вибирають стратегії дослідницького лідерства, радикального випередження, випереджаючої наукомісткості, тобто 
наступальні стратегії. Мета наступальної стратегії полягає в занятті лідируючого положення на ринку. Вона пов'язана з роллю 
першопроходця і заснована на власних творчих можливостях. Необхідною і важливою умовою реалізації цієї стратегії стає впровадження 
інновації раніше конкурентів. Стратегія «першопроходця» означає, що підприємство пропонує на ринок принципово новий товар або 
послугу, отримуючи при цьому перевагу «першого ходу» в цьому бізнесі. Нові ринки з'являються в результаті відкриття нових технологій, 
появи нових знань, виникнення нових запитів у покупців, впровадження нової маркетингової концепції, появи нових фінансових 
інструментів і тому подібне. Сучасний світовий досвід показує, що наступальна стратегія пов'язана з високим ризиком, оскільки 
інноваційні технології зв'язані з невизначеністю як самої розробки, так і реакції ринку на новий винахід. В той же час ця стратегія може 
забезпечити стійку конкурентну перевагу завдяки монопольній позиції. Головна умова наступальної стратегії - технологічний ривок і 
швидка реакція на ринкові зміни за рахунок гнучкої організаційної структури і наявних унікальних ресурсів. 

Цінність інноваційного проекту ґрунтується на його довгостроковому потенціалі росту, забезпечуваному науковими знаннями і 
інтелектуальною власністю. Це породжує специфічні характеристики процесу генерування потоків готівки, з урахуванням яких інвестори 
повинні мати колосальну витримку і терпіння в очікуванні віддачі на свої вкладення. Для руху потоків готівки цих підприємств характерні 
невизначеність і нестійкість, до початку генерування перших надходжень готівки проходить значний час. Крім того, у інноваційних 
проектах рідко є фізичні активів, які могли б служити заставним забезпеченням.  

Багато з традиційних джерел фінансування ранніх етапів становлення проетів не можуть бути використані негайно або не є 
досить відповідними для інноваційних підприємств. Особисті кошти ініціаторів таких проектів, а також засоби їх сімей і друзів відіграють 
важливу роль на етапі "посіву" підприємства, але часто їх виявляється недостатньо для задоволення потреб підприємства у міру того, як 
його перспективи стають привабливішими Оскільки інноваційним підприємствам потрібно відносно тривалий час, перш ніж вони зможуть 
генерувати грошові кошти, то для них не підходять методи короткострокового фінансування , такі, як залучення торгових кредитів і авансів 
споживачів, дуже ефективні стосовно бізнесу, що орієнтується на заповнення ніш на ринках, що склалися, і виробництвах. Крім того, із-за 
невизначеності результатів техніко-економічного аналізу інноваційних підприємств, нематеріального характеру їх активів, нестабільності 
потоків грошових коштів і через відсутність достатньої оперативної історії бізнесу, важко організувати фінансування таких підприємств із 
залученням позикового капіталу. Хоча в особистій якості ініціатори інноваційних підприємств можуть отримувати позики банку, для 
обслуговування таких позик, у разі їх використання для діяльності на етапі "посіву", віддачі, що не дає, в короткостроковій перспективі, їм 
можуть незабаром знадобитися і виснажитися їх особисті ресурси. 

Мабуть, найбільш відповідною формою фінансування інноваційних проектів на етапі їх становлення, що зважає на специфіку 
ризиків таких заходів і їх потенційну прибутковість, являються зовнішні прямі інвестиції в акціонерний капітал або аналогічні ним 
інвестиції (такі, як кредити, конвертовані в акції підприємства, і інвестиційні позики). Основними джерелами такого фінансування є бізнес-
ангели і фонди венчурного капіталу (ВК), хоча основна частина фондів ВК зазвичай вважає за краще мати справу з компаніями, що вже 
мають розроблені продукти. У обмін на фінансування, що надається, вони отримують частину акцій відповідної компанії, що дозволяє їм 
брати участь в усіх прибутках від реалізації потенціалу росту підприємства, якщо такі прибутки будуть отримані. Крім того, такі інвестори 
в акціонерний капітал придбавають значні права контролю і здійснюють детальний моніторинг процесів, що дозволяє ним управляти 
ризиком зниження вартості своїх інвестицій. Нарешті, часто вони є для підприємств джерелами цінних експертних знань і ділових зв'язків, 
збільшуючи тим самим комерційний потенціал таких підприємств. У наступному розділі міститься детальний опис цих двох типів 
інвесторів в акціонерний капітал підприємства. 

На рисунку 1 показані основні напрямки інновацій інвестицій компаній. 
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З цього рисунку можна зробити висновок про те, що хоча розробка нових продуктів та послуг і займає 60 %, інновації в таких 

сферах як вдосконалення операційної діяльності ( сюди до речі можна віднести і вдосконалення та модернізацію технічного устаткування 
промислових компаній) та коригування своїх бізнес моделей. Прикладом тут може стати досвід світових компаній з використання 
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аутсорсінгу, як обслуговуючих функцій (як логістика), так іноді і основних  ( таких як аутсорсинг виробничих процесів компаніями – 
виробниками мікрочипів). 

Серед великих українських промислових компаній компанією яка вкладає значні кошти на всі ці три напрямками розвитку можна 
відокремити металургійний холдинг «Метінвест». У таблиці 3 та рисунку відображена динаміка інвестицій у інновації та чистий прибуток 
холдингу.  

Таблиця 3 – Показники інвестицій на інновації та динаміка чистого прибутку компанії «Метінвест» у 2009 -2011 роках 
Показник 2009 2010 2011 
Витрати на інновації, млн. дол. 324 497 1000 
Чистий прибуток, млн. дол. 334 437 1854 
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Компанією отримані значні прибутку після кризи 2008 року, і одним з факторів стійкості компанії є різноманітність її інвестицій у 

оновлення основних фондів, вдосконалення конкурентоспроможності продукції, а також удосконалення корпоративного управління. І тому 
можна робити висновок про значне збільшення чистого прибутку. 

Висновки: 
Для українських промислових підприємств дуже важливо впроваджувати інвестиційні процеси для досягнення конкурентних 

переваг  як на світовому так на національному ринках. Це стосується не тільки малих та середніх підприємствах які виробляють 
високотехнологічну продукцію, а також і компаній важкої промисловості ( прикладом може бути чорна металургія). Тому як приклад 
компанії «Метінвест» може свідчити про важливість і перспективність інвестицій в таких вже потужно сформованих компаніях. 

Для тог щоб впроваджувати інновації на українських промислових підприємствах та переходити до шостого технологічного 
устрою потрібні значні інвестиції, які зазвичай для компаній дуже важко отримати. Але дуже ризиковано і вкладати кредитні кошти у 
реалізацію інвестиційних програм. Якщо ці інновації не потребують значних першочергових витрат найбільш оптимальним варіантом може 
бути їх фінансування за рахунок реінвестування отриманих прибутків. Також для впровадження значних інвестицій у переоснащення та 
змін у операційній діяльності підприємства найбільш оптимальних шляхом є залучення коштів на фондовому ринку через продаж пакету 
акцій на біржі, або стратегічно зацікавленому інвестору. Також є варіант для українських промисловців створення альянсів з іншими 
виробниками аналогічної продукції та спільна реалізаціями з ними програм про впровадження інновацій.  

Також однім з головним питань управління інноваційними процесами на підприємстві є повернення інвестицій. Дуже важко 
оцінювати бо інновації це не фізичний актив, який можна реалізувати. Але компанії мають проводити чіткий моніторинг та тенденції 
фінансових показників операційної діяльності до та після інвестицій.  

Головним аспектом інноваційних програм на українських промислових підприємствах має бути не окремими перетворення, а 
комплексні інноваційні проекти по зміні  не тільки характеристик продукції, а й виробничих та організаційних процесів на виробничих 
потужностях, а також створення та вдосконалення сучасних бізнес моделей по моніторингу, контролю та управлінню процесами.     
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РЕЗЮМЕ 
Стаття розглядає проблеми фінансування інноваційних процесів на українських промислових підприємствах. Були визначені фактори,  що 
впливають на необхідність інновацій і на види їх фінансування. Визначені погрози при здійсненні інноваційних проектів. 
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РЕЗЮМЕ 
Статья рассматривает проблемы финансирования инновационных процессов на украинских промышленных предприятиях. Были 
определены факторы, влияющие на необходимость инноваций и на виды их финансирования. Определены угрозы при осуществлении 
инновационных проектов. 
Ключевые слова: инновации, структура капитала, инвестиции, финансирование. 
SUMMARY 
The article analyzes  problems  of innovation processes financing which are held in Ukrainian industrial enterprises. In the article were defined factors 
that can influence on the necessity of innovations and on their type of financing. The main threads of innovation in the indusrial companies were 
described.  
Keywords: innovations, capital, capital structure, investments, financing. 
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ 

 
Карпенко А.В., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Запорізького національного технічного університету   

 
Постановка проблеми. Сьогодні одним з пріоритетних завдань вітчизняної економіки є прискорення економічного розвитку і 

підвищення конкурентоспроможності регіонів України. Важливим чинником стійкого розвитку регіонів є підвищення їх інноваційного 
потенціалу та максимального його використання, що неможливе без засвоєння наукомістких технологій, ефективного використання 
інтелектуальних ресурсів, впровадження інноваційних розробок. 

Значна роль в процесі забезпечення стійкого розвитку регіонів належить організації моніторингу інноваційного потенціалу, що 
передбачає багатоаспектні дослідження з виявлення тенденцій і перспектив подальшого їх розвитку. Система моніторингу інноваційного 
потенціалу є невід’ємною частиною управлінського процесу, функціональна важливість якого полягає в забезпеченні зворотного зв’язку 
між суб’єктом та об’єктом управління. Моніторинг дозволяє провести аналіз і прогнозування, виявити можливі потреби об’єкта, оцінити 
ефективність і результативність обраних методів та інструментів впливу на нього з боку суб’єкта управління, тобто забезпечити ефективне 
використання інноваційного потенціалу регіону. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням теорії і методології моніторингу соціально-економічного розвитку 
регіону, ефективності використання потенціалу займалася значна чисельність вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких В.Є. Воротін, 
В.К. Галіцин, В.М. Геєць, М.І. Долішній, Н.С. Морозюк, М.Д. Прокопенко, М.Г. Чумаченко та ін. Проте, частина теоретичних та науково-
прикладних питань моніторингу інноваційного потенціалу залишилася поза їх уваги, що доводить доцільність подальшого їх вивчення. 

Мета наукової статті. Дослідження теоретичних положень сутності й етапів моніторингу інноваційного потенціалу регіонів. 
Результати дослідження. Сьогодні в умовах економічної й соціальної нестабільності однією із проблем управління інноваційними процесами в 

регіоні є оцінка стану його інноваційного потенціалу, що опирається на дані моніторингу. Тобто створення дієвої системи моніторингу інноваційного 
потенціалу є важливим елементом реалізації механізму управління інноваційними ресурсами регіону. 

Основним принципом організації сучасної системи моніторингу є відмова від аналізу надлишкової інформації й аналіз тільки основних 
чинників і характеристик стану, структури об’єкта управління й зовнішніх умов при оцінюванні стану, а також застосування сучасних 
інформаційних і комп’ютерних технологій, які сприятимуть збору й обробці інформації, дозволять зберігати, коригувати, актуалізувати інформацію про 
господарську систему. 

Моніторинг, створений на основі безперервного порівняння інформації й синтезу моделей розпізнавання, носить яскраво 
виражений адаптивний характер. Він дозволяє одержати найбільш об’єктивну інформацію про результати реалізації управлінських рішень, 
забезпечує здійснення координації й контролю за організацією робіт на всіх рівнях управління, а також використання результатів оцінки при 
плануванні розвитку даного процесу. Моніторинг сприяє виявленню й вирішенню найбільш важливих проблем управління, організації їхнього 
систематичного аналізу, одержанню й наданню інформаційно-аналітичного матеріалу про виникаючі проблеми і протиріччя у зручному для 
прийняття оперативних управлінських рішень вигляді [1, с. 230]. 

Моніторинг є управлінським інструментарієм, що забезпечує створення надійної та об’єктивної основи для прийняття управлінських рішень, 
як оперативного, так і стратегічного характеру. Використовується моніторинг в різних сферах діяльності, де потрібне відстеження динаміки процесів, і 
широко застосовується як у наукових напрямах, так й у сфері практики, зокрема: моніторинг потенціалу підприємства [2; 3]; моніторинг потенціалу 
розвитку регіону [4; 5; 6]; моніторинг потенціалу земель [7]; моніторинг інноваційного потенціалу освітніх послуг [8] та ін. [9]. Відповідно це 
передбачає різні визначення моніторингу, від спеціалізованих, до більш загальних. 

Так, під моніторингом розуміють надходження оперативної й достовірної інформації про поводження окремих об’єктів спостереження; контроль 
над ситуацією в цілому всієї системи; відстеження стану території як системи в цілому й прогноз про можливості виникнення якісно нових процесів. 
Тобто, моніторинг – це явище, що може бути охарактеризовано і як система, і як процес. 

Як система, моніторинг являє собою сукупність взаємозалежних елементів: мети проведення, об’єкта відстеження, суб’єктів 
організації й здійснення моніторингу, комплексу критеріїв і показників, методів збору інформації. Організованість, дієвість цієї системи 
залежить від пов’язаності та адекватності всіх елементів системи, а також від умов, у яких ця система працює. 

Моніторинг як процес – це послідовне здійснення збору сутнісної, різнобічної інформації про досліджуваний об’єкт, її обробки, 
систематизації, аналізу, оцінки, інтерпретації, прогнозу подальшого розвитку. 

Регіональний моніторинг в наукових працях розглядається з трьох сторін: надходження оперативної й достовірної інформації щодо 
поведінки окремих об’єктів спостереження; контроль над ситуацією в цілому всієї системи; відстеження стану території як системи в 
цілому і прогноз про можливість виникнення якісно нових процесів (кількісних змін в соціально-економічних, екологічних, виробничих 
процесах на території). [10]. Загалом регіональний моніторинг повинен надавати вичерпну інформацію про соціально-економічний стан 
регіону, що й регламентується Постановою КМ України [11] та доцільно додатково визначати й екологічну обстановку, що було частково 
доповнено Постановою КМ № 738 від 08.08.2012 р. Про такий моніторинг вказано й в праці [12, с. 209-218], де запропоновано розглядати 
моніторинг як спеціально організоване цільове безперервне (систематичне) спостереження і короткострокове прогнозування ходу 
найважливіших еколого-соціально-економічних процесів з метою їх аналізу, ідентифікації і виявлення кола регульованих чинників для 
підготовки до ухвалення рішення.  

Про три основні складові регіонального розвитку наголошується й у праці [13], де регіон розглядається з точки зору безперервної 
взаємодії трьох структурних компонентів: екологічного, тобто природного довкілля, економічного, тобто промислово-господарської 
діяльності регіону і соціального, тобто суспільства. Це й доводить, що моніторинг інноваційного потенціалу регіону доцільно проводити у 
вказаній площині. 

Отже, моніторинг інноваційного потенціалу базується на науковій методології досягнення ефективності в рамках економічного 
контролю, комплексно-системному аналізі, плануванні і прогнозуванні, менеджменті, маркетингу і інформаційних технологіях. 

Головною метою моніторингу є збір, вивчення й підготовка інформації для прийняття й аналізу рішень, що визначає такі завдання: 
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організація спостереження, одержання достовірної й об’єктивної інформації про протікання процесів в регіоні; оцінка й системний аналіз 
одержуваної інформації; забезпечення органів управління, підприємств, установ й організацій, незалежно від їхньої підпорядкованості й 
форм власності, громадян інформацією, що отримана при здійсненні моніторингу; виявлення факторів, що викликають економічні й 
соціальні погрози в цей час й у перспективі; розробка прогнозів розвитку соціально-економічної ситуації; створення й ведення банків 
даних; підготовка рекомендацій, спрямованих на подолання негативних і підтримку позитивних тенденцій, доведення їх до органів 
регіонального управління. 

Основна функція будь-якого моніторингу – надання необхідних даних (виходячи із цілей, розв’язуваних завдань), своєчасної і якісної 
інформації, яка дозволяє робити аналітичні висновки про стан системи, об’єкта, робити прогнози [6]. 

У зв’язку зі складністю внутрішньої організації, а також управління регіональною господарською системою до моніторингу пред’являються 
додаткові вимоги [10]: 

- вірогідність моніторингу – використання інформаційних даних і системи моніторингових показників (індикаторів), що найбільш повно й 
вірогідно характеризують досліджуване явище; 

- оперативність і своєчасність – орієнтація на скорочення, збору й обробки інформації з метою можливості прийняття оперативних (негайних) 
управлінських рішень, якщо того вимагає складна соціально-економічна ситуація; 

- систематичність – здійснення моніторингу протягом більш-менш тривалого строку з певними інтервалами збору інформації. Щодо 
стратегічного планування тривалість моніторингу повинна перевищувати період, на який розроблена стратегія, оскільки в завдання моніторингу 
входить не тільки поточне спостереження й оцінка реалізації стратегії, але також оцінка результативності досягнення стратегічних цілей і виявлення 
нових проблем стратегічного характеру; 

- комплексність – одночасне відстеження динаміки показників, що характеризують різні сторони розвитку (при цьому можливий як 
моніторинг кожного окремо взятого показника, так і зведення їх в інтегральний показник, що дозволяє говорити про процес реалізації 
стратегії в цілому); 

- незалежність й об’єктивність. Система моніторингу не повинна залежати від суб’єктивних факторів, у якості яких можна розглядати 
політичні інтереси, оскільки в противному випадку не виконується вимога об’єктивності й вірогідності. 

Основними принципами моніторингу є [14]: наступність, тобто необхідність у максимальному ступені використовувати існуючу систему 
спостережень за станом інноваційних процесів; цілеспрямованість, тобто спрямованість всієї системи моніторингу на вирішення конкретних 
завдань; забезпечення порівнянності інформації за обсягом, якістю, строками і методами одержання; кількісна визначеність. 

Можна виділити ще ряд позицій, таких, як безперервність спостереження за досліджуваним об’єктом, розвиток системи 
моніторингу на основі вдосконалення використовуваного методичного інструментарію, технічного оснащення, розширення процесів 
спостереження тощо. 

Отже, однією з важливих умов підвищення рівня реалізації інноваційного потенціалу регіонів є їх перманентний моніторинг. 
Тобто, моніторинг, як одна з форм функції контролю передбачає застосування оперативних управлінських дій щодо виявлення в поточний 
момент часу відхилення значень фактичних показників від їх очікуваних значень. Об’єктами моніторингу мають бути: ретельність 
виконання вибраного варіанта реалізації інноваційного потенціалу; рівень економічної ефективності реалізації інноваційного потенціалу; 
рівень опору змінам; чинники, які впливають на реалізацію інноваційного потенціалу 

Будь-яке моніторингове дослідження проводиться в кілька етапів. Спочатку здійснюється збір інформації відповідно до напрямків 
моніторингового дослідження. На другому етапі, на базі створеної інформаційної бази, проводиться діагностика стану досліджуваного об’єкта на 
дату завершення дослідження й на перспективу, з метою підготовки відповідного висновку. 

Методи діагностики можуть бути різними: 
а) аналітичними, заснованими на різних операціях зі статистичними даними щодо порівняння, з використанням середніх і відносних 

величин, застосуванням факторного й кореляційного аналізу; 
б) експертними – на базі узагальнення інформації й оцінок, представлених експертами; 
в) лінійного програмування – під цим методом розуміють математичний прийом, що використовується для визначення кращої комбінації 

ресурсів і дій, необхідних для досягнення оптимального результату розвитку досліджуваного об’єкту. 
На третьому етапі моніторингу за результатами діагностики поточного стану досліджуваного об’єкту виробляються можливі варіанти 

розвитку досліджуваної сфери на коротко-, середньо- або довгострокову перспективу. Як правило, формулюється кілька альтернативних 
варіантів, найбільш сприятливий з яких розглядається в якості базового для розробки рекомендацій і прийняття рішень. На четвертому й п’ятому 
етапах формулюються рекомендації відповідно до обраного варіанта розвитку, оцінюється ефективність дій і заходів, що спрямовані на розвиток 
досліджуваної сфери [15, с. 34-36]. 

Для систематичного узагальнення результатів дослідження розвитку інноваційного потенціалу регіону моніторинг варто проводити щорічно. 
Проте в умовах швидкоплинності та нестабільності економічних відносин визначається необхідність частіших спостережень за процесами і 
підвищення значимості одноразових спостережень. Крім того, з метою якісного виконання моніторингу необхідне вдосконалення нормативно-
методичного забезпечення й ефективності програмно-обчислювальних засобів. 

Необхідно відзначити, що відсутність інструментарію, який би забезпечував моніторинг робить процес збору й обробки інформації 
трудомістким. З моменту збору інформації й до аналізу оброблених даних проходить занадто багато часу, що може привести до несвоєчасних 
управлінських рішень. Тому підвищити якість й ефективність організації моніторингу можливо тільки з використанням інформаційних 
технологій. 

Для підвищення результативності управлінських рішень на рівні регіону доцільно застосовувати систему моніторингу 
інноваційного потенціалу регіонів, що складається з наступних етапів: статистичний й аналітичний збір матеріалів, що характеризують 
розвиток інноваційного потенціалу регіонів; багатофакторна оцінка рівня розвитку інноваційного потенціалу регіонів за допомогою 
рейтингу-технології; оцінка впливу основних соціально-економічних показників на рівень розвитку інноваційного потенціалу регіонів; 
проектування інформаційно-аналітичної системи оцінки інноваційного потенціалу регіонів; виявлення пріоритетних стратегічних 
напрямків розвитку інноваційного потенціалу регіонів.  

На першому етапі виконання системи моніторингу необхідно зібрати статистичний й аналітичний матеріал, що характеризує 
розвиток інноваційного потенціалу регіонів, провести порівняльний аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу регіонів. 

Для реалізації другого етапу системи моніторингу за допомогою рейтингу-технології доцільно використовувати методику оцінки 
інноваційного потенціалу регіонів, що складається з наступних етапів (проведення дескриптивного й компаративного аналізу статистичних 
й аналітичних матеріалів за певний період часу, що характеризують рівень розвитку інноваційного потенціалу регіонів; обґрунтування й 
проведення вибору найважливіших базових складових (компонентів) даної оцінки; розробка системи показників оцінки інноваційного 
потенціалу регіонів; вибір конкретного методу синтезу часток (базових) індикаторів у єдиний інтегральний показник; позиціювання 
регіонів за рівнем інтегрального показника інноваційного потенціалу; проведення зонування території з урахуванням рівня інноваційного 
потенціалу регіонів. 

Третій етап системи моніторингу передбачає проведення багатофакторного аналізу впливу соціально-економічних умов, що 
впливають на інтегральний показник інноваційного потенціалу регіонів за допомогою теорії графів, яка заснована на методі дерева цілей, і 
методів статистичного моделювання (кореляційного, факторного й регресійного аналізів). 

На четвертому етапі системи моніторингу необхідно виконати проектування архітектури системи; створити базу даних за 
показниками інноваційного потенціалу регіонів; розробити користувальницький інтерфейс й web-додатки, що використовуватиме база даних і 
забезпечить віддалений доступ до даних. 
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П’ятий етап системи моніторингу полягає у виявленні основних напрямів розвитку інноваційного потенціалу регіонів, з обліком 
багатофакторної оцінки інноваційного потенціалу. 

Таким чином, система моніторингу інноваційного потенціалу регіонів ґрунтується на аналізі і прогнозі основних показників 
інноваційної діяльності, вивченні інвестиційного клімату, попиту і пропозиції на інвестиційні ресурси. Моніторинг інноваційного 
потенціалу дозволяє сформувати необхідну основу системи раннього виявлення проблем, що виникають при забезпеченні стійкого 
розвитку регіонів.  

Висновки та пропозиції. Отже, моніторинг інноваційного потенціалу регіонів є важливою складовою механізму управління 
інноваційними ресурсами, що є актуальним в подальшому розвитку досліджень у даному напрямі. Моніторинг інноваційного потенціалу 
регіонів є цілеспрямованою, організованою й постійно функціонуючою системою необхідної статистичної звітності, збору й аналізу інформації, 
проведення додаткових інформаційно-аналітичних обстежень і оцінки (діагностики) стану тенденцій розвитку й розробки напрямів підвищення реалізації 
ресурсів регіону. Система моніторингу інноваційного потенціалу регіонів повинна включати п’ять основних етапів: статистичний й 
аналітичний збір матеріалів; багатофакторну оцінку; оцінка впливу основних соціально-економічних показників; проектування 
інформаційно-аналітичної системи оцінки; виявлення пріоритетних стратегічних напрямків розвитку.  

Проте, система моніторингу є системою оцінки, яка повинна ґрунтуватися на використанні методик та інструментів оцінки 
інноваційного потенціалу регіонів, що й визначає напрям подальшого дослідження наявних у науковій літературі й практиці підходів до 
оцінки інноваційного потенціалу регіону. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті наведено визначення моніторингу інноваційного потенціалу регіону та обґрунтовано доцільність його застосування. Встановлено 
основні етапи проведення моніторингу інноваційного потенціалу регіону. 
Ключові слова: інноваційний потенціал, моніторинг, регіон, розвиток. 
РЕЗЮМЕ 
В статье приведено определение мониторинга инновационного потенциала региона и обоснованно целесообразность его применения. 
Установлены основные этапы проведения мониторинга инновационного потенциала региона.  
Ключевые слова: инновационный потенциал, мониторинг, регион, развитие. 
SUMMARY 
The article determines the regions’ innovative potential monitoring process and grounds the expedience of its application. The basic stages of holding 
the regions’ innovative potential monitoring are set. 
Keywords: innovative potential, monitoring, region, development. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 
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Малова Т.И., ст. преп. кафедры прикладной экономики и бизнес-администрирования Донецкого национального университета   
 

Мировой опыт показывает, что кооперация труда и производства – объективный исторический процесс, который присущ всем 
способам производства, странам с любым социально-экономическим строем. В кооперации производства объединяются и материализуются 
передовые идеи, достижения в отраслях фундаментальной науки, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), 
производственных, конструкторских, управленческих и информационных технологиях. 

В практике современного международного бизнеса выработанные разнообразные, в том числе довольно гибкие формы 
международной кооперации, к числу которых относятся франчайзинг. 

Современная тенденция развития мировой экономики, развитие высоких технологий и изобретений свидетельствует о дальнейшем 
росте использования таких форм кооперационного сотрудничества, как франчайзинг. 

Вопросы кооперирования и контрактного сотрудничества в международном бизнесе, эволюции и динамики его развития раскрыты в 
научных работах ученых: Е. Авдокушина, В. Будкина, Р. Вернена, А. Гальчинського, П. Кругмана, В. Ломакина, Ю. Макогона, В. 
Новицкого, Б. Олина, М. Познера, А. Поручника, Л. Стровского, Дж. Сакса, Дж. Стиглица, А. Филипенко, В. Фомичева, И. Школы, Э. 
Хекшера и других. 

Целью статьи является изучение методологической базы контрактного и кооперационного сотрудничества, в первую очередь 
франчайзинга. 

В развитых странах малый и средний бизнес составляют основу экономики и являются катализаторами для появления и апробации 
прогрессивных идей в бизнесе. 

В Украине же малые и средние предприятия находятся лишь на стадии развития, хотя уже сегодня область малого и среднего 
предпринимательства охватывает 85 отраслей экономики Украины, а бюджет г. Киева на 53% наполняется за счет отчислений 
предпринимателей, а не крупных компаний. 

В то же время, действия государства в направлении содействия развитию малого и среднего бизнеса сводятся к устранению 
административных барьеров, упрощению порядка ведения бухгалтерского учета субъектами налоговой отчетности, что создает 
объективные предпосылки для формирования благоприятной предпринимательской среды. 

Мировая практика показала, что франчайзинг является одним из эффективных способов развития бизнеса для фирм, уже добившихся 
успеха и желающих развиваться дальше. С другой стороны, франчайзинг – это неплохая возможность организовать собственное дело для 
предпринимателя с наименьшим риском банкротства. 

Жизнь и практика современного развития мировой экономики подтверждают, что малое предпринимательство отображает 
исключительно важную роль в экономической и социальной жизни развитых стран, в частности США и ЕС (табл. 1.). 

В отдельных сферах экономики малые предприятия доминируют. Так, их доля в оптовой торговле в 2011 г. составляет 86% валового 
продукта частного сектора, в сфере обслуживания – 81%, в строительстве – 80%, в финансовой сфере – 60%, в розничной торговле – 55%, в 
обрабатывающей промышленности – 21%. 

Таблица 1. 
Размерная структура предприятий в ЕС и США в 2011г.,% [1] 

США ЕС 
Количество работников, чел. Все секторы 

экономики 
Производство Все секторы 

экономики 
Производство 

От 100 47 20 55 42 
100-499 18 15 16 20 
500 и более 35 65 29 38 

 
На малые предприятия в 2010-2011гг. приходится почти половина всех занятых в частном секторе: 12 млн. чел. в сфере 

обслуживания; 10,1 млн. чел. – в розничной торговле; 4,4 млн. чел. – в оптовой; в обрабатывающей промышленности занято 8 млн. чел.; в 
строительстве – 4,3 млн. чел.; на транспорте – 2 млн. чел.; в добывающей промышленности – 0,5 млн. чел.; в сельском хозяйстве – 0,8 млн. 
чел.; 3,2 млн. чел. было занято финансовой деятельностью (рис. 1.). 
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Рис. 1. Занятые в малом бизнесе в США по секторам, % [1] 

 
Одна из основных тенденций мировой торговли – увеличение оборота крупных и средних торговых компаний. В таких условиях 

малому бизнесу становится все труднее конкурировать с крупными компаниями. В этой ситуации для поддержания жизнеспособности 
малого бизнеса одним из самых эффективных инструментов работы на рынке становится франчайзинг. 

                                                           
© Комисова М.М., Малова Т.И., 2012 
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Возросшая роль малого предпринимательства в странах ЕС и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 
привели к тому, что в большинстве развитых стран была признана необходимость разработки специальной политики, основными целями 
которой стали: развитие международной конкурентоспособности национальных малых предприятий, создание новых рабочих мест; 
экономический рост малых предприятий, привлечение иностранных компаний и инвестиций; модернизация производства; инновационная 
деятельность.  

 

 
Рис 2. Распределение занятости в зависимости от размера предприятия в странах ЕС [1] 

В большинстве стран – членов ЕС формулировка политики относительно малого и среднего предпринимательства является 
прерогативой органов государственной власти, а конкретные мероприятия реализуются на уровне региональной власти. Интерес 
региональной власти к поддержке малого предпринимательства особенно за последние годы увеличился. На рис. 2. представлено 
распределение занятости в зависимости от размера предприятия в странах ЕС. 

Малые предприятия стали неотъемлемой частью экономики большинства промышленно-развитых стран. Они выполняют ряд 
важнейших социально-экономических функций, таких как обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, поддержание 
инновационной активности, смягчение социального неравенства. 

В настоящее время в странах ЕС насчитывается порядка 16 млн. предприятий, исключая сельскохозяйственный сектор. На них занято 
около 101 млн. человек. 

В странах ЕС 99% предприятий имеют число занятых не более 250 человек. Более 90% от общего числа предприятий стран-членов 
ЕС (около 15 млн. единиц) очень маленькие. На каждом из них работает не более 10 человек. 

Половина предприятий в ЕС являются «one-men businesses», где работает только владелец и, возможно, некоторые члены его семьи. 
Еще 43% предприятий имеют число работающих не более 10 человек. В совокупности эти очень маленькие предприятия предоставляют 
треть рабочих мест в странах ЕС и обеспечивают четверть совокупного оборота. 

Поле деятельности этих предприятий – строительство, торговля, бизнес-услуги. Более 70% работающих на таких предприятиях 
заняты в области торговли и предоставлении услуг. 

Около 1,1 млн. предприятий имеют число работающих от 10 до 249 человек. Эти предприятия относятся к разряду малых и средних. 
Они предоставляют работу трети работающего населения и производят почти 40% от суммарного оборота. 

Около 1 млн. предприятий относятся к категории малых (10-99 человек работающих). Они предоставляют около 119 млн. рабочих 
мест. В среднем, на одном предприятии этого класса работает 20 человек. Более половины всех работающих на малых предприятиях (55%) 
заняты в торговле и услугах. Остальные 45% занятого населения работают в строительстве и различных отраслях промышленности. 

Средними предприятиями считаются те, на которых работает от 100 до 400 работников, что составляет около 1% предприятий 
Западной Европы. На средних предприятиях работает около 15% всех занятых в экономике, они дают пятую часть общего оборота. 
Средний размер предприятий данного класса – 200 человек. 

Крупными предприятиями считаются те, на которых работает 400 или более работников. В категорию крупных входят всего 30 000 
предприятий, которые предоставляют 34 млн. рабочих мест и дают 4 000 триллиона евро оборота. Их общее количество – порядка 0,2% от 
числа всех предприятий Западной Европы. На крупных предприятиях работает треть всех занятых в странах-членах ЕС, они производят 
треть от общего оборота. 

В среднем, на крупном предприятии работает 1000 работников. Крупные предприятия доминируют в капиталоемкой 
промышленности и в таких «крупных» услугах, как транспорт, банковская деятельность, страхование. 

Таким образом, распределение предприятий в странах ЕС очень неравномерное: 1% предприятий (средние и крупные) насчитывают 
более половины всех занятых и обеспечивают более половины суммарного оборота. Малые предприятия, благодаря своей огромной 
численности, также обеспечивают около половины общей занятости и, следовательно, имеют значительный вес в экономике [1]. 

Малые предприятия распространены во всех секторах экономики. Средние предприятия – опора обрабатывающей промышленности. 
Большие предприятия доминируют в капиталоемких производствах и «крупных» услугах (big service suppliers). 

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в странах с развитой экономикой обусловлено тем, что крупное производство не 
противопоставляется мелкому, а проводится принцип кооперирования крупных и мелких предприятий, причем крупные объединения не 
подавляют малый бизнес, взаимодополняя друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационных 
разработках. 

В современных экономических реалиях франчайзинг является одной из наиболее прогрессивных и эффективных моделей 
взаимодействия крупного и малого предпринимательства, что объясняется пластичностью и гибкостью, обусловленной способностью 
малого предприятия, вооруженного современными методами ведения бизнеса, технологиями и инфраструктурой, достаточно эффективно 
адаптироваться к меняющимся условиям рынка.  

Следует отметить, что франчайзинговая система отношений, между крупными и малыми предприятиями, обладает рядом 
преимуществ:  

 повышается степень выживаемости малых предприятий, работающих на основе франчайзинга;  
 возможность быстрого создания широкой сети малых предприятий, действующих в сфере торговли и услуг, что ведет к таким 

положительным эффектам, как снижение безработицы, максимальное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, 
пополнение госбюджета. 

Наиболее важными из достоинств франчайзинга является то, что он позволяет значительно расширить рынок сбыта стандартного, 
хорошо известного потребителю товара, сохраняя при этом независимость франчайзи, как предпринимателя. Очень важно то, что 
франчайзинг позволяет резко расширить возможности малого предпринимательства, предоставив ему многие возможности крупных 
предприятий. Тем самым этот экономический инструмент резко повышает выживаемость предприятий. 

Для предпринимателей франчайзинг предлагает короткий путь развития бизнеса, так как они получают готовое дело. Для франчайзи 
франчайзинг дает возможность быстрого расширения. Франчайзи растет, позволяя предпринимателям финансировать его рост через 
продажу франшиз. 

Таким образом, франчайзинг представляет собой наиболее благоприятную форму для начинающих предпринимателей. 
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Развитие франчайзинга в мире обуславливается рядом причин. В первую очередь, франчайзинговые предприятия отличаются 
высокой степенью устойчивости и эффективности. По оценкам экспертов, из 100 франчайзинговых предприятий, в первые пять лет 
продолжают работать 92 по сравнению с предприятиями, развивающими свой бизнес не по системе франчайзинга. Во-вторых, инвесторов 
привлекает возможность работать под известным бредом, уже завоевавшим лояльность потребителей и репутацию на рынке. 

Основная доля франчайзеров была зарегистрирована в странах Европы. Второе место по данному показателю заняла Азия, третье – 
Северная Америка, четвертое – Латинская Америка. В наименьшей степени франчайзинг распространен в Австралии, Океании и Африке. В 
меньшей степени франчайзинговые системы ведения бизнеса используются в таких европейских странах, как Чехия и Латвия. 

В настоящее время показатели франчайзиногового бизнеса в США свидетельствует о том, что в этой стране франчайзинг является 
одним из самых развитых и успешных форм организации и развития предпринимательской деятельности (таблица 2.). 

Таблица 2. 
Развитие франчайзингового бизнеса в США, 2008-2011 гг. [1] 

 2008 2009 2010 2011 2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Франчайзинговые компании (ед.) 847244 883984 883292 901093 -0,1% 2,0% 
Занятость населения 9859 9931 9522 9558 -4,1% 0,4% 
Выпуск продукции ($ млн.) 802,9 850,4 844,7 868,3 -0,7% 0,8% 

 
Из таблицы видно, что 2009 г. США достигли своего пика по количеству франчайзинговых компаний. Их резкое сокращение на 

692 единицы произошло в 2010 г. в следствие мирового экономического кризиса., что в последствии отразилось и на рабочих местах, 
количество которых уменьшилось на 409 тыс. В 2011 г. количество франчайзинговых компаний увеличилось на 2%, что составило 901093 
единиц, а рост числа занятого населения увеличился на 36 тыс. грн. Однако, в то же время данные 2011 года по занятости населения во 
франчайзинговых компаниях ниже данных 2009 года на 373 тыс. рабочих мест. 

Согласно сайту Всемирного рейтинга франчайзеров (ТОP 500) лидирующие позиции занимают такие государство как Франция, 
Испания, Германия, США, Нидерланды, Италия, Великобритания, Швеция (рис. 3). 

При этом абсолютное лидерство по количеству франчайзи занимают США – 272579, во Франции их насчитывается – 68113, в 
Германии – 58218, в Нидерландах – 37144, в Испании – 36453, в Италии – 28750, в Великобритании – 16925, в Швеции – 2442 [1]. 

 
Рис. 3. Количество ведущих франшиз среди государств [1] 

 
Общепризнанным европейски лидером по развитию франчайзинга согласно данным Европейской федерации франчайзинга 

является Франция. Рынок франчайзинга показывает достаточно высокие темпы роста, которые составляют в среднем 10% в год, начиная с 
2000 года. На рис. 4. представлены Европейские лидеры по количеству франчайзеров, 2010-2011 гг. 

 
Рис. 4. Европейские лидеры по количеству франчайзеров, 2010-2011 гг. [1] 

 
Кроме того, популярность французских франшиз растет и за пределами страны и по состоянию на 2011 г. составляет более 230 

брендов в год на международном рынке. 
За пределами Франции больше всего представлены такие отрасли французского франчайзинга, как продуктовый ритейл, 

парикмахерские и салоны красоты. 
О росте франчайзинговой деятельности на территории Германии могут свидетельствовать показатели Ассоциации франчайзинга 

Германии, насчитывающей 250 членов и представляющей экономический интересы франчайзинга, как на национальном, так и на 
международном уровне (таблица 3.). 

Таблица 3. 
Показатели роста франчайзинга в Германии, 2009-2011 гг. [1] 

 2009 2010 2011 
Франчайзеры 630 950 960 
Франчайзи 310241 57281 58218 
Количество занятых 320112 450251 452030 
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По данным Ассоциации франчайзинга Германии, ведущее место в системе франчайзинга занимает сервис-франчайзинг (около 
50% всех франшиз). Розничная торговля с 32% остается вторым крупнейшим сектором, а ресторанный бизнес смог увеличить свою долю с 
11% до 13%. 

Становлением франчайзинга, как экономической среды в Великобритании занимается Британская ассоциация франчайзинга [1]. 
Динамику роста франчайзинга в Великобритании характеризует рис. 5. 
Так, по количеству франчайзеров, осуществляющих свою деятельность в Англии в 2010 году составляют 897, что на 52 ед. 

больше по сравнению с 2009 годом. 

 
Рис. 5. Динамика роста франчайзинговых точек на территории Великобритании [1] 

 
Как было отмечено выше, показатели роста франчайзинговой деятельности характерны и для других стран. Так, например, в 

Италии в период с 2009 по 2011 годы количество франчайзи увеличилось с 53 434 по 54 013 ед. Общий оборот по коммерческим сделкам 
относительно франчайзинга существенно возрос, приближая Италию к таким странам лидерам, как Франция, Великобритания и Германия 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели роста франчайзинга в Италии, 2009-2011 гг. [2] 

 2009 2010 2011 
Франчайзеры 852 869 883 
Франчайзи 53434 53313 54013 
Оборот предприятий, млн. евро. 21419 21774 22168 

 
Анализ основных показателей за 2011 г., позволяет утверждать, что итальянская система франчайзинга продолжает расти и 

становиться все более конкурентоспособной. 
Об этом свидетельствует тот факт, что по сравнению с 2010 годом в 2011 году оборот предприятий вырос на 1,8%, а также на 

1,6% выросло число предпринимателей, взявших за основу своего бизнеса франшизу, обеспечив при этом стандарты качества и 
прозрачность цен. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует отметить, что франчайзинг открывает большие возможности расширения 
самостоятельного бизнеса, помогает франчайзи определить главные направления своей деятельности, легко прогнозировать свои будущие 
доходы, быстро получить общественное признание и помощь в ведении бизнеса. 

Так, по данным зарубежных экспертов в 2013 году Pricewater House Coopers прогнозирует рост числа франчайзинговых 
компаний, занятости и выпуска продукции для большинства направлений бизнеса. 

По данным PwC в 2011 году число франчайзинговых компаний выросло на 0,3% до 765 723 ед. При экономическом росте, 
который ожидается в 2013 году, эксперты PwC прогнозируют рост количества компаний на 2,5% до 784 802 ед. (увеличение на 19 079 ед.) 
[8]. 

PwC прогнозирует, что занятость во франчайзинговых компаниях вырастет на 2,5% в 2013 году, увеличив общее число рабочих 
мест на 194 000 до более 7,8 млн. человек. 

По прогнозам PwC, рост выпуска продукции в 2013 году составит 4,7% ($ 33,3 млрд.). 
Подводя итог всему выше сказанному, следует отметить, что франчайзинговый способ организации и развития бизнеса активно 

используется во многих странах мира. Осуществление деятельности через франчайзинг – более стабильный и безопасный вид 
деятельности как для собственников, так и для управляющих и инвесторов. Франчайзинг предлагает компаниям, которые стремятся к 
росту, метод расширения и развития, которое имеет огромные шансы на успех на протяжении продолжительного времени. 

Это связано с тем, что франчайзинг существенно сокращает риски связанные с созданием нового дела. Франчайзер не 
вкладывает в развитие сети собственные средства, при этом, имея возможность получать от её работы доход, в свою очередь, франчайзи 
использует опыт и поддержку своего партнера, купив продуманную и проверенную схему бизнеса. 

Крупнейшими франчайзинговыми компаниями являются McDonald’s, 7-Eleven, Carlson Wagonlіt Travel, которые доказывают, что 
благодаря франчайзингу можно расширить свой бизнес во всем мире и получать огромную прибыль. 

Франчайзинг в мире развивается быстрыми темпами, на данное время, наибольшее развитие франчайзинг приобрел в США, и 
постепенно франчайзинговых компаний становится все больше не только в развитых странах, но и в странах, которые развиваются и 
странах с переходной экономикой, таких как Украина. 

Тем самым, развитие франчайзинга в Украине являться одним из инструментов преодоления последствий экономического 
кризиса. В этой связи специалисты надеются, что франчайзинг будет способствовать уменьшению уровня дефрагментарности развития 
экономики страны и изменению структуры ВВП Украины, а именно увеличению доли малого и среднего бизнеса в его создании и 
уменьшению доли предприятий, ориентированных на экспорт сырья. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье анализируется развитие глобальных тенденций международного бизнеса, современное состояние и динамика развития 
международного бизнеса на примере рассмотрения франчайзинга. 
Ключевые слова: франчайзинг, международный бизнес, конкурентоспособность, контрактное и кооперационное сотрудничество. 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджується розвиток глобальних тенденцій міжнародного бізнесу, сучасний стан і динаміка розвитку міжнародного бізнесу на 
прикладі розгляду франчайзингу. 
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SUMMARY 
The article analyzes the development of the global trends in international business, the current state and dynamics of international business 
development on example of franchising. 
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УДК 332.822.1  

 
МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛА В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Косяк А.П., к.е.н., доц. каф. Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства   
Богдан Н.М., к.е.н., доц. каф. Менеджменту міського і регіонального розвитку Харківської національної академії міського господарства 

 
Як об’єкт управління система функціонування міського житлового фонду відноситься до класу багатовимірних, нелінійних, стохастичних 

систем з розподіленими параметрами, специфічною особливістю яких є їх мережна багаторівнева структура, високий рівень невизначеності структури, 
параметрів і стану об’єкта управління та зовнішнього середовища, наявність у векторі управління як безперервних, так і дискретних компонентів. Разом 
з тим ця система є техніко-технологічною системою, що складається з величезної кількості просторово-розподіленого технологічного устаткування, 
пов’язаного між собою дільницями комунальних мереж, що забезпечують безперервність технологічних процесів надання житлово-комунальних 
послуг. Як і будь-які техніко-технологічні системи, система функціонування міського житлового фонду характеризується природними процесами 
старіння і зношування технологічного обладнання. Ступінь старіння і зношування технологічного обладнання і, як наслідок, показники його надійності 
залежать від умов експлуатації і визначаються трьома взаємозалежними факторами: технічним станом; режимами роботи; рівнем технічного 
обслуговування. Фактичний прояв цих проблем у системі функціонування міського житлового фонду наочно ілюструється зростаючою з року в рік 
кількістю аварій та збільшенням навантаження на ремонтно-експлуатаційні служби житлово-комунального господарства. Зростання навантаження на 
одного слюсаря ремонтно-експлуатаційної служби житлово-комунального господарства призводить до зниження оперативності і якості виконуваних 
ним ремонтно-відновлювальних робіт. При аваріях не тільки витрачається велика кількість ресурсів, але й погіршується екологічна обстановка та різко 
зростає ймовірність виникнення техногенних катастроф (вибухів, пожеж), що являють собою безпосередню загрозу життю населення міст. 

Питанням удосконалення організаційно-економічного забезпечення розвитку житлової сфери економіки міст на регіональному рівні 
присвячені наукові праці відомих вчених Амоші О.І., Ачкасова А.Є., Бабаєва В.М., Гелевері Є.М., Онищука Г.І., Шутенка Л.М., Фінагіна В.В. [1…7] та 
ін. 

Разом з тим питання науково-теоретичного, економіко-правового та практичного забезпечення соціально-економічної безпеки відновлення 
міського житла на регіональному рівні мають переважно рекомендавчо-декларативний характер і найчастіше представлені в наукових публікаціях у 
дискусійному викладі. 

Метою статті є побудова економіко-математичної моделі соціально-економічної безпеки відновлення міського житла в контексті 
регіонального розвитку та розробка практичних пропозицій щодо методичного забезпечення цього процесу. 

Системний підхід до вирішення проблеми оптимізації системи функціонування міського житлового фонду вимагає не тільки необхідності 
оптимізації режимів за векторним критерієм, але й оптимізації системи відновлення міського житлового фонду, яка є основою і запорукою сталого 
розвитку продуктивних сил на регіональному рівні.  

На вербальному рівні задача оптимізації системи відновлення міського житлового фонду полягає в такому розподілі навантаження (витрат) 
на регіональні продуктивні сили, який забезпечить виконання таких умов:  

- мінімізувати математичне очікування суми надлишкових витрат регіональних ресурсів на відновлення кожного об’єкта; 
- максимізувати ймовірність того, що витрати продуктивних сил на відновлення житлового фонду регіону, перебуватимуть в межах їх 

наявності, що, в свою чергу, забезпечує мінімізацію ймовірності невиконання в заданий термін відновлювальних робіт, отже – мінімізацію витрат на 
наступне відновлення міського житлового фонду; 

- мінімізувати ймовірність залучення тільки бюджетних коштів (у межах плану) в процесі відновлення кожного об’єкта.  
Формальна постановка задачі оптимізації процесу відновлення міського житлового фонду на регіональному рівні має такий вигляд: 
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при двосторонніх обмеженнях: на витрати регіональних продуктивних сил  

  k
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     (11) 

і на соціально-економічні наслідки відновлення міського житлового фонду 
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де система рівнянь (5)ч(10) визначає стохастичну модель системи відновлення міського житлового фонду на регіональному рівні; )T(Jk
1j1


 – математичне 

очікування суми надлишкових витрат регіональних ресурсів на відновлення j -го об’єкта k -го міста регіону на інтервалі часу T ; )T(J k

2j
 – 

вірогідність того, що ймовірність витрат продуктивних сил на відновлення житлового фонду k -го міста на j -й об’єкт, знаходитиметься в межах їх 

наявності на інтервалі часу T ; )T(Jk
0j1


 – вірогідність виникнення дефіциту регіональних ресурсів на j -му об’єкті k -го міста регіону на інтервалі часу 

T ; )(qr   – витрата регіональних ресурсів в r -й гілці (хорді) дерева графа процесу відновлення житлового фонду; )(P1 
 – наявність регіональних 

ресурсів в кінці гілки дерева, що є початком процесу відновлення міського житлового фонду; )(Pr 
 – наявність регіональних ресурсів в кінці хорди 

дерева, що є початком процесу відновлення міського житлового фонду; ic  – використання i -го ресурсу на відновлення житлового фонду; ri1b  – елемент 

цикломатичної матриці 1B  графа об’єкта )E,V(G ; 
k
12

k
12

k
12 N,L,M  – множини індексів, що відповідають дільницям житлового фонду k -го 

міста;  


M  – символ математичного очікування; 0,0   – граничні значення відповідних критеріїв. 

Задача (1)ч(12) відноситься до класу багатокритеріальних задач нелінійного стохастичного програмування з такою, що не диференціюється, неявно 
заданою цільовою функцією, розв’язок якої знаходиться у вигляді вирішального правила нульового порядку – детермінованого вектора 

)Kk,Li,,q,,P(x k2
qi

2
Pi

*

ii
 , компонентами якого є математичні очікування та дисперсії регіональних ресурсів і витрат на всіх об’єктах кожного 

з Kk  міст регіону. 
На основі наведеної моделі можна визначити оптимальну структуру розподілу навантаження на регіональні продуктивні сили в 

процесі відновлення міського житлового фонду. Виконані дослідження дають змогу визначити алгоритм приоритетних напрямів 
функціонування механізму відновлення житлового фонду і розробити методичні рекомендації з його реалізації, що дозволяє цьому 
механізму визначити: 

- який елемент середовища механізму має потребу в першочерговій увазі в процесі забезпечення економічної результативності 
механізму; 

- на які фактори середовища передусім необхідно звертати увагу для забезпечення економічної результативності виробничої 
діяльності; 

- який сукупний вплив всіх факторів середовища на процес забезпечення результативності виробничої діяльності механізму 
відновлення житлового фонду; 

- набір дій, здійснення яких необхідно для успішної реалізації обраного напряму удосконалення механізму відновлення житлового 
фонду при оптимальних соціально-економічних наслідках. 

Виходячи із вищесказаного і керуючись основами здійснення результативного підходу до управління діяльністю механізму 
відновлення житлового фонду міського комплексу, нами розроблено алгоритм реалізації процесу забезпечення економічної 
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результативності функціонування механізму відновлення житлового фонду міського комплексу в умовах України (рис.1). Використання 
такого алгоритму при управлінні житлово-комунальним господарством міського комплексу України забезпечує: основну систему 
управління, яка заключається у визначенні результатів, оперативному управлінні і контролі за ним; облік при управлінні особливостей 
стану середовища житлово-комунального господарства; прогнозування змоги виникнення проблем шляхом постійного моніторингу стану 
середовища житлово-комунального господарства міського комплексу в умовах України; здійснення постійного проміжкового контролю; 
оцінку кінцевих результатів з урахуванням обраних критеріїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку процесу відновлення міського житлового фонду регіону 
Практична реалізація цього механізму вимагає розробки методичних рекомендацій для здійснення таких етапів, як: 

- комплексний аналіз економічної результативності механізму відновлення житлового фонду; 
- визначення шансів і погроз із боку середовища; 

Аналіз зовнішнього середовища механізму фінансування 
забезпечення відновлення житлового фонду. Визначення 
можливостей і погроз з боку зовнішнього середовища 

Аналіз внутрішнього середовища механізму фінансового 
забезпечення відновлення житлового фонду. Комплексний 

аналіз результативності діяльності 

Формування портфелю напрямів діяльності механізму фінансового забезпечення відновлення житлового фонду 
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Оцінка адаптованості напрямів діяльності до умов середовища механізму фінансового забезпечення відновлення 
житлового фонду 
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Реалізація пріоритетного напряму удосконалення механізму фінансового 
забезпечення відновлення житлового фонду 
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відхилень від обраного 
напряму розвитку 
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забезпечення відновлення житлового фонду. Визначення 
можливостей і погроз з боку зовнішнього середовища 
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- оцінка адаптованості напрямків діяльності механізму відновлення житлового фонду міських комплексів України до умов 
середовища; 

- виявлення причин відхилень від поставлених цілей. 
Виконання вищезгаданого неможливо без детального дослідження змісту такого складного явища, як економічна 

результативність забезпечення фінансування діяльності житлово-комунальних господарств міських комплексів України. 
В результаті проведених в дисертації досліджень розкрито взаємозв’язок критеріїв результативності діяльності механізмів 

відновлення житлового фонду і визначена послідовність звертання до них в процесі управління цими системами на стратегічному й 
тактичному рівнях. В якості складового елемента результативності загалом виділена економічна результативність систем фінансового 
забезпечення, включаючи в себе такі стратегічні критерії, як прибутковість, продуктивність, економічність, положення на ринку і дієвість. 
Економічна результативність лежить в основі будь-якої результативності функціонування житлово-комунального господарства, а точніше її 
розрахунок потрібен завжди, оскільки саме вона дозволяє оцінити як правильність, так і рівень досягнення поставлених цілей, а звідси, 
успіх житлово-комунальних господарств у період часу, який нас цікавить.  

Процес формування ознакового простору кожного із критеріїв відрізняється тільки базою порівняння, що визначається 
відповідно до його сутті, а саме: 

- критеріїв прибутковості, продуктивності й економічності систем показників, кожний із яких являє собою відношення фактичних 
результатів функціонування механізму відновлення житлового фонду за звітний період до аналогічних даних за попередній період; 

- критерію положення механізму відновлення житлового фонду на  
ринку – системи показників, кожний із яких являє собою відношення фактичних результатів функціонування за звітний період до 
аналогічних даних функціонування пріоритетного конкурента; 

- критерію дієвості – відношення фактичних результатів функціонування за звітний період до планових за аналогічний період. 
Вищенаведені результати характеризують відповідно правильність і рівень досягнень поставлених цілей в проекті удосконалення 

організаційно-економічного механізму відновлення житлового фонду. Порівняльний аналіз даних досліджень між собою дозволяє 
одержувати комплексний аналіз економічного результату функціонування механізму відновлення житлового фонду, оскільки він дає не 
тільки кількісну оцінку результатів (рівня досягнень поставлених цілей), а й дозволяє оцінювати правильність їх постановок. Порівняльний 
аналіз управління проектом удосконалення механізму відновлення житлового фонду пропонується здійснювати шляхом вибору 
мінімального елемента із масиву аналогічних показників, створеного елементами ознакових факторів, які характеризують критерії 
економічної результативності. У результаті формується ознаковий простір економічної результативності, який віддзеркалює відсутність 
слабких сторін у формуванні і реалізації напряму роботи механізму відновлення житлового фонду, що виконується. 

Аналіз кожного із критеріїв необхідно здійснювати за такими етапами: 
1. Обґрунтування і відбір кількісних показників , що характеризують багатосторонню діяльність механізму відновлення житлового 

фонду. 
2. Розробка матричної моделі, впорядкування матриці економічної результативності. 
3. Розрахунок коефіцієнтів взаємозалежності похідних показників в матриці – таблиці кожного об’єкту порівняння. 
4. Формування ознакового простору. 
5. Вивчення ступеню впливу різних факторів на величину зміни елементів ознакового простору критерію економічної 

результативності. 
6. Кількісна оцінка критеріїв економічної діяльності механізму відновлення житлового фонду і якісні сторони процесу досягнення 

мети. 
Використання цієї методики при розробці системи управління механізмом відновлення житлового фонду дозволить вирішити низку 

першочергових задач, які стоять перед законодавчими і виконавчими органами влади в умовах ринку, а саме: виявляти й об’єктивно 
характеризувати результати діяльності; з’ясовувати пріоритетні шляхи свого розвитку з урахуванням умов середовища, зокрема 
конкурентів, постійно контролювати хід виконання поставлених цілей шляхом встановлення відхилень і причин їх виникнення; розкривати 
резерви удосконалення організаційно-економічного забезпечення житлово-комунального господарства; імітувати можливі результати при 
зміні умов роботи; своєчасно коригувати стратегію і тактику розвитку систем механізму; усебічно й об’єктивно вивчати сильні і слабкі 
сторони в умовах української дійсності порівняно з іншими, визначати причини недоліків у фінансовому забезпеченні житлового фонду і 
структурних підрозділів житлово-комунального комплексу; визначати місце кожного будинку в середовищі механізму відновлення 
житлового фонду в умовах розвитку економіки регіонів України. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті побудовано економіко-математичну модель соціально-економічної безпеки відновлення міського житла в контексті регіонального розвитку. 
Розроблено практичні пропозиції щодо методичного забезпечення процесу відновлення житла на регіональному рівні. 
Ключові слова: міське господарство, житловий фонд, механізм відновлення житла, соціально-економічна безпека відновлення житла.  
РЕЗЮМЕ 
В статье построена экономико-математическая модель социально-экономической безопасности обновления городского жилья в контексте 
регионального развития. Разработаны практические предложения по методическому обеспечению процесса обновления жилья на 
региональном уровне.  
Ключевые слова: городское хозяйство, жилищный фонд, механизм обновления жилья, социально-экономическая безопасность 
обновления жилья.  
SUMMARY 
In article the economic-mathematical model of social and economic safety of updating of city housing in a context of regional development is 
constructed. Practical offers on methodical ensuring process of updating of housing at regional level are developed. 
Keywords: municipal economy, housing stock, mechanism of updating of housing, social and economic safety of updating of housing. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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В статье рассмотрены основные цели страхового общества в контексте финансового менеджмента. Менеджмент страхового общества 
в принципе фокусируется не на одной конкретной цели, а на комплексе целей. Цели, предварительно заложенные менеджментом 
страхового общества, обычно связываются с конкретными количественными финансовыми показателями. 

Поставленные менеджментом страхового общества цели могут быть однонаправленными, независимыми одна от другой или в 
конфликте. Так, например, рост премиального дохода за счет более высоких расходов, связанных с осуществлением страховой 
деятельности, может привести к уменьшению рентабельности общества. В настоящей статье акцентируется на конфликте между целями, 
поставленными менеджментом страхового общества. 

Менеджмент страхового общества направлен не только на одну конкретную цель, а на комплекс целей. Эти цели связываются с 
определенными количественными показателями, которые имеют, прежде всего, финансовые измерения и ассоциируются с развиваемой 
страховым обществом деятельностью. Одна из основных целей, которую менеджеры страхового общества стремятся реализовать - это 
более высокий оборот, соответственно более высокий премиальный доход. В долгосрочном плане достижение этой цели приводит и к 
увеличению рыночной доли общества.  Реализация подобной цели улучшает конкурентные позиции общества на страховом рынке. 
Акцентирование только на одной из целей – росте премиального дохода и рыночной доле, несет в себе определенные риски, связанные в 
основном с рентабельностью и эффективностью страховых операций. 

В настоящей статье выдвигается тезис о том, что рост премиального дохода без учета риска и последствий его реализации – 
выплаченных возмещений, является необоснованным. Следовательно, при управлении страховым обществом кроме целей, каковыми 
являются оборот и рыночная доля, следует принимать во внимание и цели, связанные с эффективностью работы страхового общества. Эти 
цели находят выражение в повышении рентабельности от продаж страховых продуктов, увеличении прибыли страхового общества, 
уменьшении квоты ущербов1, уменьшении расходов на содержание страхового общества.2 

Проблема рентабельности страховых операций становится все более актуальной, учитывая факт, что последствия экономического 
кризиса в Болгарии привели к сужению рынка страховых услуг и к уменьшению премиального дохода страховых обществ. По этой 
причине цели, поставленные менеджментом страхового общества, следует направлять на повышение рентабельности доходов от продаж 
страховых продуктов. 

В настоящей статье принципиально рассмотрены основные цели, которые стоят перед менеджментом страхового общества. 
В специализированной страховой литературе указывается определенный круг целей, которые стоят перед менеджментом страхового 

общества. Эти цели направлены на: увеличение прибыли общества; увеличение его платежеспособности; рост премиального дохода; 
поддержание хорошей репутации. Далее рассмотрим коротко каждую из указанных целей. 3 

Увеличение прибыли страхового общества. Прибыль дает возможность выплаты дивидендов акционерам и обеспечивает средства на 
развитие общества. В случае имеется в виду рост прибыли страхового общества в долгосрочный период. Здесь нужно отметить, что 
страховые общества продают свои страховые продукты, не имея возможности достаточно надежно предусмотреть фактический размер 
возникших выплат по заключенным договорам страхования. Расходы общества зависят от двух факторов – развития рисков, которым 
подвержены объекты застрахованной совокупности (влияние на размер выплаченных страховых возмещений) и изменения цены услуг, 
которыми общество пользуется (влияние на административно-хозяйственные расходы). Точное прогнозирование этих двух факторов 
возможно только в рамках толерантных границ. Следовательно, прогнозирование финансового результата в страховании является сложным 
процессом, требующим значительной информации. Это именно так по той причине, что данный результат получается вследствие 
сопоставления между генерированными страховым обществом (известными) доходами и возникшими за соответствующий период (заранее 
неизвестными) расходами. 

Рост премиального дохода. Доходы общества формируются за счет страховой деятельности (страховых взносов) и за счет его 
инвестиционной деятельности. Доход от страховых взносов является известной величиной, так как калькуляция этих взносов 
осуществляется самим обществом. Доход от инвестиций зависит в определенной степени от состояния рынка капитала. 

Основная цель, поставленная перед менеджерами страхового общества - это рост его премиального дохода  и увеличение его 
рыночной доли в долгосрочный период. Возможно, однако, возникновение конфликта между поставленными целями. Как уже было 
отмечено, рост премиального дохода не является единственным условием увеличения прибыли страхового общества. В определенных 
случаях, при ухудшившемся варианте развития риска, увеличение премиального дохода может привести к реализации отрицательного 
финансового результата для общества. Менеджеры общества должны разработать эффективную программу управления риском, 
соответственно контроля расходов в нем. Следовательно, они должны стремиться, наряду с увеличением премиального дохода сохранить 
или увеличить прибыль страхового общества. Интересы акционеров общества будут удовлетворены только тогда, когда рост премиального 
дохода будет рассматриваться через призму  реализованной обществом прибыли. 

Платежеспособность страхового общества. Платежеспособность страхового общества рассматривается в двух аспектах. С одной 
стороны, ее можно сформулировать как цель общества, а с другой - как условие, продиктованное контрольными органами, соответственно 
Комиссией финансового надзора. Когда платежеспособность сформулирована как цель страхового общества, тогда она может быть 
реализована или не реализована менеджментом. Однако в случае, когда платежеспособность продиктована контрольным органом как 
условие, тогда менеджеры страхового общества обязаны выполнить это условие, т.е. должны обеспечить достаточно собственных средств, 
соответствующих границе платежеспособности, определенной для конкретного страхового общества. 

Поддержание хорошей репутации. Хорошая репутация, поддерживаемая страховым обществом посредством его корректных 
действий при заключении и поддержании договора страхования и при урегулировании страховых случаев, приводит к улучшению 
взаимоотношений с застрахованными лицами. То же самое касается и взаимоотношений с остальными субъектами окружающей среды 
общества - кредиторами и поставщиками услуг. Поддержание хорошей репутации среди лиц окружающей среды страхового общества 
приводит к уменьшению расходов общества (например, расходов на рекламу), увеличению его премиального дохода и улучшению его 
финансового результата. 

В страховой литературе встречается и другая классификация целей страхового общества. Она также построена в контексте 
финансового менеджмента общества. Эти цели рассмотрены коротко ниже.4 

                                                           
© Крастев Л.Б., 2012 
1 Квота ущербов представляет собой процентное отношение между величиной выплаченных страховых возмещений и величиной 
собранного премиального дохода. 
2  Это прежде всего административно-управленческие расходы, расходы, связанные с урегулированием страховых претензий и сбытом 
страховых продуктов. 
3 При рассмотрении целей мы придерживаемся: Zweifel, P., R. Eisen. Versicherungsökonomie, Springer, Berlin, 2000, S. 176-183. 
4 Подр. см.: Илиев, Б. Адаптивен мениджмънт в застраховането.- Стопански свят, бр. 109, 2011 г., с. 32-44. 
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Цель „удовлетворение потребностей”. Данная цель связывается с показателем „полнота страховой защиты”. Посредством этого 
показателя измеряется, какая часть возникших претензий удовлетворяется страховыми выплатами. В страховой литературе он известен еще 
как интенсивность или плотность страховой защиты.5 Показатель можно вычислить в отношении покрытых рисков, покрытых видов 
убытков, объектов страхования. Уменьшение интенсивности страховой защиты вынуждает застрахованных лиц переориентироваться к 
услугам других страховых обществ. Следовательно, отсутствие удовлетворения застрахованных лиц от эффективности страховой услуги 
приводит к уменьшению числа клиентов страхового общества (страхового состава). Это рефлектирует на премиальный доход страхового 
общества. 

Цель „прибыль” страхового общества. Прибыль страхового общества включает страховой технический и нетехнический результаты. 
Следовательно, рост прибыли страхового общества зависит как от достигнутого страхового технического результата, так и от результата  
инвестиционной деятельности (нетехнического результата). Когда преследуется более высокий технический результат, тогда ведется поиск 
и большей эффективности страховых операций. Когда преследуется более высокий нетехнический результат, тогда ведется поиск более 
высокой доходности инвестиционного портфеля страхового общества. 

Цель „оборот” страхового общества. Эта цель направлена на увеличение премиального дохода страхового общества. Рост 
премиального дохода зависит от следующих факторов – числа заключенных договоров страхования и цены (премии), выплаченной по 
договору страхования. Цена страховой услуги при преобладающих видах страховок является производной от страховой суммы и тарифного 
числа, определенного по соответствующему виду страховки. Только при страховках „Ответственности” эта цена определяется 
непосредственно в абсолютных числах. Выполнение цели „оборот” требует нахождения точного равновесия между числом заключенных 
договоров страхования и ценой страховой услуги. Отдача предпочтения только одному или только другому фактору ни в коем случае не 
приводит к достижению цели „оборот”. 

Цель „рост” страхового общества. В контексте цели „рост”, менеджеры страхового общества могут преследовать подцели, 
связанные с увеличением рыночной доли, ростом числа застрахованных объектов, уменьшением квоты ущербов, увеличением доли 
премиального дохода, остающегося у страховщика. 

Цель „расходы” страхового общества. Эта цель сформулирована с учетом уменьшения величины расходов, связанных со страховой 
деятельностью. Практически этой целью преследуется снижение расходов, связанных с выплатой страховых возмещений (как абсолютная 
величина), соответственно уменьшение и квоты ущербов (как относительная величина). 
 

 
 
 

Схема 1. Цели страхового общества 
Цель „максимализация рыночной стоимости собственного капитала” страхового общества или увеличение богатства акционеров. 

Часть страховых обществ в Болгарии являются также публичными обществами, следовательно, за их результатами следит широкая 
общественность. Менеджеры этих обществ стремятся к повышению эффективности работы страхового общества, росту прибыли и 
денежного потока в долгосрочный период и, в конечном счете, к увеличению рыночной стоимости акций. В контексте финансового 
менеджмента, однако, основной целью фирмы не является рост прибыли, а максимализация акционерного богатства.6 Следовательно, цель 
„максимализация рыночной стоимости собственного капитала” необходимо рассматривать как обобщающую цель, которой подчинены 
все указанные до этого цели. 

                                                           
5 Илиев, Б. Цит. съч., с. 142. 
6 Адамов, В. Финанси на фирмата. В. Търново, 2006, с. 26. 
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Цели страхового общества можно ранжировать в зависимости от их важности. В специализированной литературе представлена 
следующая иерархия целей страхового общества, созданная на базе исследования страховых обществ в Германии, которые занимаются 
автомобильным страхованием. 

Таблица 1. 
Иерархия целей страхового общества 

Цели Степени (6 = max, 1 = min) 
Надежность 4,21 
Удовлетворение спроса на страховые услуги 3,00 
Покрытие расходов 2,56 
Рост активов и премиального дохода 2,51 
Рост прибыли 2,49 
Увеличение размера страхового общества 2,33 
Сохранение платежеспособности  1,72 

Источник: Zweifel, P., R. Eisen, Versicherungsökonomie, Springer, Berlin, 2000, S.179. 
 

Как видно из указанной выше таблицы, рост прибыли и рост премиального дохода не являются ведущими целями страхового 
общества. Большую тяжесть по сравнению с ними имеют следующие цели: удовлетворение спроса на страховые услуги и надежность 
страхового общества. Сохранение платежеспособности находится на самом низком уровне в иерархии целей общества. 

Цели страхового общества можно сгруппировать в несколько направлений. К первому направлению относятся цели, связанные с 
повышением эффективности работы страхового общества. Второе направление включает цели, связанные с ростом страхового общества. 
Выполнение целей двух направлений рефлектирует на конкретную обобщающую цель, а именно увеличение рыночной стоимости 
собственного капитала страхового общества. Эта цель связана со способом, посредством которого страховое общество заявляет о себе на 
рынке капитала. На следующей схеме представлена система целей, преследуемых менеджментом страхового общества. 

Цели, поставленные перед менеджментом страхового общества, не  рассматриваются изолированно, а наоборот – эти цели 
взаимосвязаны. Так, например, уменьшение оперативных расходов7 и расходов, связанных с выплатой страховых возмещений, ведет к 
увеличению прибыли страхового общества и повышению рентабельности доходов от продаж страховых продуктов. Рост прибыли 
страхового общества приводит и к увеличению окупаемости собственного капитала, который является обобщающим показателем при 
оценке рентабельности и эффективности работы страхового общества.  

Поставленные менеджментом страхового общества цели могут находиться также в конфликте друг с другом. Следующие примеры, 
которые указываются в специализированной литературе, выявляют основные различия в работе фирмы, организующей производство и 
продажу определенного количества продукции, и страхового общества.  

Фирмы, организующие производство и реализацию определенной продукции, осуществляют расходы, формирующие себестоимость 
этой продукции. Расходы, связанные с производством определенного количества продукции, делятся на две большие группы – прямые и 
фиксированные расходы. С увеличением производства и реализации конкретного вида продукции, фирмы реального сектора добиваются 
следующего положительного эффекта – им удается уменьшить долю фиксированных расходов, которые приходятся на единицу продукции. 
Таким образом, фирмы могут снизить себестоимость реализованной продукции с увеличением ее объема. Положительный эффект для 
фирмы выражается в уменьшении продажной цены и увеличении прибыли.8  

В страховых обществах увеличение премиального дохода не всегда приводит и к более высокой прибыли. Интерес представляет 
следующий пример, иллюстрирующий ситуацию, в которой наблюдается конфликт целей, преследуемых страховым обществом – рост 
премиального дохода и прибыли.9 Данные в следующей таблице (таблица 2)  представлены в условных единицах. Как видно из этих 
данных, при росте премиального дохода страхового общества наблюдается и увеличение общего ущерба, т.е. рост величины страховых 
возмещений, который объясняется как увеличением страхового состава страхового общества, так и постепенным ростом возмещения по 
одному застрахованному объекту. И в обоих случаях проблемы страхового общества появляются в результате недооценки селективной 
политики при заключении договоров страхования за счет большего числа заключенных страховок. 

Таблица 2. 
Конкурентные цели страхового общества 

Цель – рост премиального дохода и прибыли Цели Состояние 
A B C D E F 

Число застрахованных 
объектов 
Средний взнос за объект  
Премиальный доход 
(цель – рост) 

n 
 

p 
 

E=n.p 

100 
 

10 
 

1 000 

110 
 

9,9 
 

1 089 

120 
 

9,8 
 

1 176 

130 
 

9,7 
 

1 261 

140 
 

9,6 
 

1 344 

150 
 

9,5 
 

1 425 
Возмещение по одному 
объекту  

Q 7 7,02 7,04 7,06 7,08 7,01 

Стоимость общего 
ущерба  

K =  n.Q 700 712 845 918 992 1065 

Фиксированные 
расходы Переменные 
расходы  

Rf 
 

Rv 

100 
 

150 

100 
 

172 

100 
 

195 

100 
 

219 

100 
 

245 

100 
 

273 
Прибыль 
G = E – K – Rf - Rv 
 
Рентабельность доходов 
от продаж 

 
G 
 

(G/E).100 

 
50 

 
5 

 
45 

 
4,1 

 
36 

 
3,1 

 
24 

 
1,9 

 
7 

 
0,5 

 
-13 

 
0 

Рост страхового состава 
(в %) 
 
Рост премиального 
дохода (в %) 

 
∆ n 

 
 

∆ E 

 
- 
 
 

- 

 
10 

 
 

8,8 

 
20 

 
 

17,6 

 
30 

 
 

26,1 

 
40 

 
 

34,4 

 
50 

 
 

42,5 
Источник: Farny, D. Versicherungsbetriebslehre. Karlsruhe, 1995, S. 293. 

 

                                                           
7 К группе оперативных расходов страхового общества относятся административно-управленческие и аквизиционные расходы. 
8 Подр. см.: Лилова, Р., В. Адамов и Ст. Симеонов. Цени и ценова политика. В. Търново, 2003, с. 157-158. 
9 Пример разработан Farny, D. Versicherungsbetriebslehre. Karlsruhe, 1995, S. 293. 
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Как видно из указанной таблицы, с увеличением премиального дохода прибыль страхового общества, как и рентабельность 
доходов от продаж, уменьшаются. Более того, при росте премиального дохода на 42,5 %, страховое общество реализует убыток. 
Следовательно, наблюдается конфликт целей, поставленных руководством страхового общества - рост премиального дохода и прибыли.  

Рассмотренный выше пример подтверждается и анализом деятельности страховых обществ в Болгарии. Ведущие болгарские 
страховые общества в отрасли „Общее страхование”, классифицированные по критерию премиального дохода, не занимают лидирующих 
позиций среди страховых обществ по критерию рентабельности доходов от продаж (см. фигуру 1). 
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Фигура 1. Рентабельность доходов от продаж страховых обществ, работающих в отрасли „Общее страхование” за период 2010 г. 

– июнь 2011 г. 
Источник: Собственные вычисления согласно данным КФН (Комиссии по финансовому надзору), Статистика 

  
Из представленной выше фигуры видно, что за анализируемый период ведущие страховые общества, классифицированные по 

критерию премиального дохода – ЕАО (Единоличное акционерное общество) „ДЗИ (Государственный страховой институт)”, САО 
(Страховое акционерное общество) „Армеец”, САО „Алианц България” реализируют рентабельность доходов от продаж в границах между 
5 и 15%. В то же время САО „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, которое тоже попадает в число ведущих страховых обществ по критерию 
премиального дохода, реализует убыток за указанный период. Наиболее высокие стоимости анализируемого показателя в отрасли имеет 
САО „Енергия”, которому удается добиться рентабельности доходов от продаж почти 60%. Одновременно САО „Енергия” имеет оборот, 
который  в разы меньше оборота ведущих страховых обществ. Высокая рентабельность, достигнутая САО „Енергия” – в результате того, 
что общество имеет наиболее низкие расходы на осуществление страховой деятельности; прежде всего это расходы, связанные с выплатой 
страховых возмещений, и  оперативные расходы. 

Финансовый анализ помогает менеджерам страхового общества в принятии управленческих решений, выборе конкретной 
стратегии выхода на страховой рынок и реализации предварительно поставленных целей. В то же время цели страхового общества связаны 
с основными финансовыми показателями, какими являются премиальный доход, расходы на выплату страховых возмещений, достигнутый 
финансовый результат. В условиях кризиса и сужения рынка страховых услуг, менеджеры страховых обществ должны направить свои 
усилия на повышение эффективности работы страховых обществ. Следовательно, цели, поставленные менеджментом страхового общества, 
должны быть направлены не только на рост  премиального дохода, но и на сохранение или снижение величины расходов, связанных с 
осуществлением страховой деятельности. Лучшего контроля над величиной расходов страхового общества можно добиться посредством 
внедрения программы управления риском. 

 
РЕЗЮМЕ 
У цій статті висувається теза про те, що зростання преміального доходу без урахування ризику та наслідків його реалізації - виплачених 
відшкодувань, є необгрунтованим. Отже, при управлінні страховим товариством крім цілей, якими є оборот і ринкова частка, слід брати до 
уваги і цілі, пов'язані з ефективністю роботи страхового товариства. 
Ключові слова: страхове товариство, фінансовий менеджмент, стратегічні цілі. 
РЕЗЮМЕ 
В настоящей статье выдвигается тезис о том, что рост премиального дохода без учета риска и последствий его реализации – выплаченных 
возмещений, является необоснованным. Следовательно, при управлении страховым обществом кроме целей, каковыми являются оборот и 
рыночная доля, следует принимать во внимание и цели, связанные с эффективностью работы страхового общества.  
Ключевые слова: страховое общество, финансовый менеджмент, стратегические цели. 
SUMMARY 
In this paper, raised the point that the growth of premium income without the risk and consequences of its implementation - paid, is unfounded. 
Consequently, the management of the insurance company except the objectives, which are the turnover and market share, it should be taken into 
account and goals related to the performance of the insurance company. 
Keywords: insurance company, financial management, strategic goals. 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 
УКРАЇНИ 

 
Кузубов О.О., Луганський національний аграрний університет   

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Виробництво зерна як складова частина зернопродуктового підкомплексу за 

суспільно-економічним значенням було і є пріоритетним напрямом на всіх етапах розвитку сільського господарства України. За рахунок 
власного виробництва забезпечується потреба держави в зерні продовольчого призначення, в насіннєвому матеріалі, сировині для 
підприємств пивоварної, спиртової, комбікормової галузей. В той же час потреба в оцінці конкурентоспроможності того або іншого 
підприємства існує. Вивчення конкурентів і умов конкуренції в галузі потрібно підприємству в першу чергу для того, щоб визначити, в 
чому його переваги і недоліки перед конкурентами, і зробити висновки для розробки власної успішної конкурентної стратегії і підтримки 
конкурентної переваги. Найважливіший показник конкурентоспроможності підприємства будь-якого рівня, це наявність у нього 
конкурентних переваг.  

Тому пошук джерел конкурентних переваг та використання їх на вітчизняних підприємствах зернопродуктового підкомплексу є 
однією з головних задач розвитку агропромислового сектору України. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблеми дослідження джерел конкурентних переваг висвітлювалися у працях 
зарубіжних економістів: В.К. Холла, Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррін, К. Хессет, Г.Л. Азоєв,  М. Портера, І.А. Спірідонов,  Д. 
Фатхутдінова та ін. Окремі аспекти розв’язання проблеми розвитку зернового господарства знайшли відображення у наукових працях 
Богачова В, Бойка В., Власова В., Гейця В., Гудзинського О., Кобути І., Лобаса М., Маліка М., Макаренка П., Месель-Веселяка В., Саблука 
П., Ситника В., Ткаченко В., Худолій Л., Шпичака О [5,6,7,8,9,10]. Проте на сьогодні є не досить дослідженими напрями до класифікації 
конкурентних переваг підприємств зернопродуктового підкомплексу. Необхідність поглиблення вивчення зазначених аспектів і обумовили 
актуальність цієї статті. 

Невирішені частини загальної проблеми. Існуючі тенденції до зниження рентабельності зерновиробництва, поглиблення 
нерівномірності розподілу доходів між товаровиробниками та  посередниками, посилення залежності від зернотрейдерів, які впливають на 
внутрішню цінову політику, зростання розриву між імпортними та експортними цінами зернових культур обумовлюють об’єктивну 
необхідність пошуку джерел конкурентних переваг та підвищення конкурентоспроможності підприємств зернового господарства. 

Мета статті полягає у обґрунтуванні теоретичних та практичних засад використання конкурентних переваг на вітчизняних 
підприємствах зернового підкомплексу.  

Основні результати дослідження. У літературі не існує єдиного підходу до класифікації конкурентних переваг. Значна частина 
дослідників, наслідуючи Майкла Портера, в якості базових виділяють дві конкурентні переваги: більш низькі витрати, які дозволяють 
встановлювати більш низькі ціни й отримувати більш високі прибутки, і диференціацію (унікальність) товару, яка б забезпечувала найвищу 
споживчу цінність. Причому, І.А.Спірідонов зазначає, що ці конкурентні переваги властиві саме товарам [1]. 

Емпіричним підтвердженням виділення цих двох видів конкурентних переваг є дослідження В.К.Холла, який вивчив конкурентні 
стратегії двох лідируючих підприємств для випадку восьми зрілих галузей, які характеризувались повільним зростанням і сильною 
конкуренцією. У випадку кожної галузі два підприємства-лідера або пропонували високу диференціацію товарів, або мали найнижчі 
фактичні витрати. У більшості випадків підприємство-лідер орієнтувалась на одну з названих конкурентних переваг, у той час як 
підприємство, що займала друге місце, використовувала іншу конкурентну перевагу. 

Т.Коупленд, Т.Коллер і Д.Муррін додають до зазначених вище двох конкурентних переваг більш продуктивне у порівнянні з 
конкурентами використання капіталу [2]. 

К.Хессіг і Г.Л.Азоєв значну увагу приділяють часовому фактору, тобто швидкості реагування на потреби ринку, і виділяють його 
в якості однієї з ключових конкурентних переваг [3; 291]. 

Такі автори, як Г.Л.Азоєв і Р.А.Фатхутдінов, розробили класифікації конкурентних переваг за декількома критеріями. Ці 
класифікації мають науковий і практичний інтерес, проте не позбавлені окремих недоліків. Зокрема, Г.Л.Азоєв в якості окремих критеріїв 
класифікації конкурентних переваг виділив: можливість імітації (унікальні / такі, що піддаються імітації) і характер динаміки (стійкі / 
нестабільні) [3]. Однак, якщо певна конкурентна перевага віднесена до категорії тих, що піддаються імітації, вона автоматично буде 
визнана нестабільною, і навпаки. Тобто виділення двох близьких класифікаційних ознак є зайвим і достатньо залишити одну з них. 

Р.А.Фатхутдіновим запропоновано сім критеріїв класифікації конкурентних переваг, серед яких, зокрема: 
 сфера виникнення переваги (природно-кліматичні; політичні; технологічні; культурні; економічні) – стосується більше 

конкурентних переваг країни; 
 зміст фактора переваги (якість товару (послуги); ціна товару; витрати споживача; якість сервісу товару) – 

безпосередньо відноситься до переваг товару; 
 метод або засіб отримання переваги (у спадщину; навчання; впровадження нововведень; пересування) – взагалі має 

умовний характер [4]. 
Проведений аналіз підходів до класифікації конкурентних переваг дає можливість зробити висновок, що найбільш прийнятною 

як з наукової, так і з практичної точки зору є класифікація конкурентних переваг підприємств зернопродуктового підкомплексу за шістьма 
критеріями: відношенням до системи (підприємства); сферою прояву; джерелами створення та можливістю імітації; тривалістю дії; місцем 
формування; видом ефекту, який отримує підприємство від реалізації переваги (табл.1). 

Запропонована класифікація охоплює більшість конкурентних переваг, які можуть бути сформовані на конкретному 
підприємстві. Для конкретного підприємства суттєве практичне значення має поділ конкурентних переваг за джерелами створення та 
стійкістю до копіювання на переваги: 

1. “низького рівня”, які можуть бути легко досягнуті чи скопійовані конкурентами (використання дешевої робочої сили, 
забезпеченість широким спектром сировинних ресурсів тощо). Ці переваги базуються на вартості чи доступності факторів 
виробництва і не гарантують стабільного положення на ринку; 

2. “високого рівня”, які є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства, як правило, пов’язані зі значними витратами і 
важко піддаються копіюванню (сучасна патентована технологія; спеціалізовані програми відтворення робочої сили високої 
кваліфікації; висока репутація підприємства, заснована на активній маркетинговій діяльності; наявність розгалуженої 
збутової мережі та мережі технічного обслуговування); 

3. “найвищого рівня”, до яких відноситься постійна модернізація виробництва і видів діяльності, що супроводжується 
виснаженням конкурента, якщо він їх і досягає. 

Звичайно, коли керівництво підприємства зацікавлене в формуванні й підтримці конкурентного потенціалу власної фірми, воно 
повинне приділяти головну увагу другій і третій групі переваг. Переваги “низького рівня” не можуть створювати достатньо надійної та 
стабільної основи для довготривалого утримання стійких конкурентних позицій, оскільки джерела цих переваг, як правило, мають 
зовнішній стосовно підприємства характер, і будь-яка суттєва зміна оточуючого середовища може призвести до їх зникнення. 

                                                           
© Кузубов О.О., 2012 
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Таблиця 1 
Класифікація конкурентних переваг підприємств зернопродуктового підкомплексу 

№ Ознака класифікації Види переваг 
1. Відношення до системи (підприємства) зовнішні 

внутрішні 
2. Сфера прояву конкурентні переваги, що створюються у сферах: 

постачання 
НДДКР 
виробництва 
реалізації 

3. Джерела створення та можливість імітації конкурентні переваги “низького рівня” 
конкурентні переваги “високого рівня” 
конкурентні переваги “найвищого рівня” 

4. Тривалість дії стратегічні переваги 
тактичні переваги 

5. Місце формування переваги, які формуються: 
на робочому місці 
в окремому підрозділі 
в організації в цілому 

6. Вид ефекту, який отримує підприємство від 
реалізації переваги 

конкурентні переваги, які дозволяють отримати: 
науково-технічний ефект 
економічний ефект 
соціальний ефект 
екологічний ефект 

Значно більш стійкими є переваги другої й третьої груп, які дозволяють не лише підвищити конкурентний потенціал підприємств 
агропромислового сектору, а й забезпечити можливість тривалого збереження досягнутих конкурентних позицій. З точки зору вітчизняних  
підприємств зернопродуктового підкомплексу  пріоритетною є орієнтація на створення та розвиток саме цих переваг, проте процес їх 
формування в більшості випадків потребує суттєвих інвестицій і достатньо тривалого періоду часу. 

Крім характеру джерела конкурентної переваги на її стійкість впливає також кількість таких джерел. Чим складнішим і 
численнішим є набір джерел певної переваги підприємства над конкурентами, тим менша імовірність копіювання та тривалішим буде 
термін відставання конкурентів 

Найбільш типовими причинами новацій, що дають конкурентну перевагу, виступають: нові технології; нові або такі, що 
змінюються, запити споживачів; зміна вартості або наявності компонентів виробництва; поява нового сегменту галузі; зміна урядового 
регулювання (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис.1. Типові причини новацій, що дають конкурентну перевагу 
 
1. Зміна технології може створити нові можливості для розроблення товару, нові способи маркетингу, виробництва або доставки 

й поліпшення супутніх послуг. Саме вона найчастіше передує стратегічно важливим нововведенням. Нові галузі з’являються  тоді, коли 
зміни технології уможливлюють появу нового товару. Зміна лідерства, найімовірніше, відбувається у тих галузях, де різка зміна технології 
спричинює застарівання знань та фондів колишніх лідерів. 

2. Часто конкурентна перевага виникає або переходить із рук у руки тоді, коли в покупців з’являються зовсім нові запити або ж 
їхнє уявлення «ідеального» товару різко змінюється. Ті фірми, які вже закріпилися на ринку, можуть цього не помітити або виявитися не в 
змозі відреагувати належним чином, бо реакція вимагає створення нового ланцюжку цінності. 

3. Конкурентна перевага часто переходить із рук в руки через зміну абсолютної або відносної вартості компонентів 
підприємства, таких як робоча сила, сировина, енергія, транспорт, зв'язок, засоби інформації та устаткування. Гнучкий менеджмент 
домагається конкурентної переваги, пристосовуючись до нових умов, у той час як конкуренти зв’язані капіталовкладеннями і тактикою, 
пристосованими до старих умов. 

4. Ще одна можливість одержання конкурентної переваги з’являється, коли утворюється зовсім новий сегмент галузі або 
відбувається перегрупування існуючих сегментів. Отут є можливість не лише вийти на нову групу покупців, а й знайти новий, більш 
ефективний спосіб випускати деякі види продукції. 

5. Зміна політики уряду в таких областях, як стандарти, охорона навколишнього середовища, вимоги до нових галузей і 
торговельні обмеження, – ще один поширений стимул для новацій, що тягнуть за собою конкурентну перевагу. Існуючи лідери ринку 
пристосувались до певних «правил гри», і коли ці правила раптом змінюються, вони можуть виявитися не в змозі відповісти на ці зміни. 

З перевагами “найвищого рівня” тісно пов’язані метакомпетенції, під якими якраз і розуміють спроможності підприємства до 
формування нових конкурентних переваг. До них відносяться, в першу чергу, взаємодії соціального характеру, зокрема реакція на критику, 
здатність до навчання, комунікації та підтримання зв’язків з колом осіб, які зацікавлені в успіху вітчизняного підприємства. Все це створює 
передумови для ефективного розвитку, збереження і використання конкретних матеріальних і нематеріальних ключових компетенцій. 
Серед найбільш важливих метакомпетенцій виокремлюють здатність організації до навчання й орієнтацію на клієнта як при формуванні, 
так і при трансформації ресурсів підприємств зернопродуктового підкомплексу України. 
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Стрімке підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості споживачів призводить до 
того, що у найближчі десятиліття сподіватися на процвітання може лише те підприємство, яке володітиме конкурентними перевагами в усіх 
сферах, зокрема  у сфері зниження витрат, покращання якості, забезпечення гнучкості, впровадження інновацій, розвитку знань та у сфері 
економії часу. 

Особлива увага при цьому належить, на нашу думку, забезпеченню збалансованого поєднання державного регулювання та 
підприємницької ініціативи, , підвищенню ефективності операційної діяльності підприємств, підтримці ресурсоощадних технологій, 
створенню інтегрованих структур з виробництва та переробки. 

 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье обоснованно использование конкурентных преимуществ на предприятиях зерно продуктового подкомплекса  Украины. 
Предложена система принципов, которые позволяют предприятиям зерно продуктового подкомплекса обеспечить повышение 
конкурентоспособности и стойкости в рыночной среде. 
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, экономическая эффективность, конкурентный потенциал, 
типовые новации. 
РЕЗЮМЕ 
У даній статті обґрунтовано використання конкурентних переваг на підприємствах зернопродуктового підкомплексу  України. 
Запропонована система принципів, які дозволяють підприємствам зерно продуктового підкомплексу забезпечити підвищення 
конкурентоспроможності і стійкості в ринковому середовищі. 
Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, економічна ефективність, конкурентний потенціал, типові новації. 
SUMMARY 
In this article was reasonably use of competitive advantages at the enterprises grain of produktovogopodkompleks of Ukraine. The system of 
principles which allow the enterprises to provide grain of a grocery subcomplex competitiveness and firmness increase in the market environment is 
offered. 
Keywords: competitive advantages, competitiveness, economic efficiency, competitive potential, standard innovations. 
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Постановка проблемы. Уже два десятилетия украинской независимости часто упоминается о росте необходимости в 

инвестиционных ресурсах, целевое назначение которых - модернизация и обновление устаревшего оборудования отечественных 
предприятий. Тем временем очень часто в правительственных отчетах можно увидеть информацию о росте объемов иностранных 
инвестиций, а также об улучшении инвестиционного климата. В то же время со стороны представителей иностранных компаний, 
наблюдаются жесткие заявления о нарушениях прав инвесторов и неблагоприятных условиях для ведения бизнеса в Украине. Такие 
противоречия лишний раз подтверждают отсутствие в нашем государстве четкой и ясной инвестиционной политики, которая должна была 
бы строиться с учетом потребностей и интересов инвесторов, а не исходя из абстрактных показателей статистики.  

Актуальность данной темы состоит в том, что успешное развитие любого предприятия какой-либо организационно-правовой 
формы в условиях конкурентного окружения во многом зависит от показателей его инвестиционной активности. В масштабах украинского 
государства инвестиции являются одной из важнейших составляющих финансово-экономической политики. Правительство предпринимает 
шаги для скорейшего вступления в Европейский Союз, которое предполагает тесную взаимосвязь и сотрудничество с европейскими 
компаниями. Портфельные инвестиции давно широко применятся в мировой экономической практике. Но по данным Государственного 
комитета статистики, доля прямых инвестиций в современной экономической ситуации значительно превышает долю портфельных [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблему инвестирования в целом и портфельного инвестирования в частности, 
исследовали такие украинские ученые, как Худавердиева В.А., Удалих О.О., Хобта В.М., Барановская М.В., Руденок О.Ю., а также 
зарубежные Ф. Дж. Фабоцци, У.Шарп, Дж. Бэйли, У. Баффет, У. Бернстайн, Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. 

Выделение нерешенной проблемы. Уточнение понятий, формулирование понятных и обоснованных дефиниций, устранение 
противоречий в терминологии - все это создаст основу для развития научно-исследовательского направления, которое обеспечит 
продолжение развития теоретических основ портфельного инвестирования. 

Целью данной работы является обоснование целесообразности вложения портфельных инвестиций в украинскую экономику. 
Для достижения поставленной в работе цели, были выполнены следующие задачи: 

- определение ключевых понятий исследуемой темы; 
- анализ составляющих, видов и преимуществ портфельных инвестиций для экономики государства; 
- анализ алгоритма определения уровня доходности от использования портфельных инвестиций. 
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При рассмотрении работ различных ученых-экономистов трактовку понятия “инвестиции” можно условно разделить на три 
группы: 

- инвестиции - это часть актива баланса в бухгалтерском учёте, необходимого предприятию для накопления капитала путем 
вложения средств и получение других выгод, а с другой стороны, это сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств компании 
[7]. 

-  понятие “инвестиции” зависит от того, какое ударение делать на свойстве конкретного экономического процесса. В основе 
данного мнения лежит то, что вкладывается (предмет вложений), а также куда и для чего вкладываются средства (объекты и цели 
инвестиционной деятельности) [1]. 

- инвестиции – это рычаг финансового менеджмента, применение которого позволяет влиять на финансово-хозяйственные 
отношения в ходе производственного процесса. 

Итак, по мнению Бланка И. А. [2], наиболее типичная неточность в определении инвестиций заключается в том, что под ними 
понимается любое вложение средств, которое может и не приводить ни к росту капитала, ни к получению прибыли. К ним часто относятся 
так называемые «потребительские инвестиции» (покупка телевизоров, автомобилей, дач и т.д.), которые по своему экономическому 
содержанию к инвестициям не относятся – средства в приобретение этих товаров расходуются в данном случае на непосредственное 
долгосрочное потребление (если их приобретение не преследует цели дальнейшей перепродажи). 

Согласно Максимовой В.Ф. [8], портфельные инвестиции - это вложения, направленные на формирование портфеля ценных бумаг. 
В свою очередь портфель - это совокупность собранных различных инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения 
конкретной инвестиционной цели вкладчика. В портфель могут входить ценные бумаги одного типа или различные инвестиционные 
ценности (акции обыкновенные и привилегированные, облигации государственные и корпоративные, сберегательные и депозитные 
сертификаты, залоговые свидетельства и др.). Как правило, основной целью вкладчика является получение спекулятивной прибыли, с 
помощью дальнейшей перепродажи ценных бумаг по мере изменения конъюнктуры фондового рынка. 

Виды портфельных инвестиций: 
- портфели роста: выходят из ценных бумаг, стоимость которых возрастает, через какой-то промежуток времени; 
- постоянного дохода: в основном состоят из бумаг с высокой степенью надежности, приносящих хорошую среднюю прибыль, при этом, не 
представляя высокого риска своему владельцу; 
- высокого дохода: состоят из бумаг с высокой степенью дохода, и предоставляют возможность получения большой текущей прибыли, 
такой как получение процентов от облигаций и др.; 
- комбинированные: содержат все положительные качества выше перечисленных видов и используются для ликвидации наступления 
убытков на фондовом рынке. 

Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о наличии преимуществ портфельных инвестиций. Главное из преимуществ 
заключается в том, что инвестор получает возможность получать прибыль от вкладов в большое количество активов. Часто свойства 
портфельных инвестиций пересекаются с прямыми инвестициями, поскольку они идут на покупку пакетов акций какого-либо предприятия, 
занимающегося производственной деятельностью. Но на самом деле, целью портфельных инвестиций не являются дальновидные проекты, 
например получение контроля над управлением предприятием, участием в его деятельности, в отличие от тех же прямых инвестиций. 
Также еще одно преимущество портфельных инвестиций по сравнению с прямыми заключается в том, что они обладают большей 
ликвидностью. 

Сегодняшняя теория портфельных инвестиций основывается на таких определениях: 
- рынок состоит из конечного числа активов, доходность которых для заданного периода считается случайной величиной; 
- инвестор способен, например, исходя из статистических данных, получить оценку ожидаемых (средних) значений доходности и их 
попарных ковариаций - возможностей диверсификации опасности; 
- инвестор может формировать разные вероятные (для данной модели) портфели, доходность которых также является случайной 
величиной; 
- сопоставление выбираемых портфелей основывается только на двух критериях - средней доходности и риске; 
- инвестор не предрасположен к риску в том смысле, что из двух портфелей с одинаковой доходностью он обязательно предпочтет 
портфель с меньшим риском [6]. 

Реальные инвестиции, по мнению Худавердиевой В.А. - это вложение капитала в разные сферы и отрасли народного хозяйства 
(общественного производства) с целью обновления существующих и создания новых “капитальных” (материальных) благ, и как следствие - 
получение намного большей прибыли. Такие реальные инвестиции называют также производственными; однако в практике хозяйствования 
за ними закрепилось другое название - капитальные вложения [7]. 

По функциональной направленности различают валовые и чистые капитальные вложения. Валовые капитальные вложения — это 
общая сумма единовременных затрат капитала на простое и расширенное воспроизводство основных фондов и объектов социальной 
инфраструктуры предприятия, а чистые — затраты только на расширенное воспроизводство [2]. Величину чистых капитальных вложений 
нетрудно рассчитать. Для этого из общего объема капитальных вложений нужно исключить размер амортизационных отчислений, которые, 
как известно, используются, на простое воспроизводство основных фондов и другого имущества предприятия. 

При формировании инвестиционной политики различных организаций и их объединений большую роль играют решения 
относительно капитальных вложений на воспроизводство. Важно понимать важность принятия обоснованных решений касательно 
воспроизводственной структуры капитальных вложений, которая отражает соотношение долгосрочных затрат на простое и расширенное 
(техническое переоснащение, реконструкцию, расширение действующих предприятий, новое строительство) воспроизводство основных 
фондов [6]. Основное направление изменения воспроизводственной структуры капитальных вложений на данный момент состоит в 
ощутимом для предприятия увеличении доли затрат на техническое переоснащение и реконструкции действующих предприятий в 
большинстве отраслей производственной сферы. 

Результативность долгосрочного финансирования обновления существующих и строительства новых производственных и 
непроизводственных объектов в значительной мере зависит от распределения между государственными и частными вложениями. Чем 
быстрее происходит разгосударствление и приватизация предприятий разных видов собственности, акционирования государственных 
предприятий, тем быстрее будет расти доля частного капитала в общей массе инвестиций, способствуя поднятию результативности и 
внутренних, и внешних инвестиций [7]. 

По данным, полученным в ходе исследования по оценке качества инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности, 
которое проводилось среди менеджеров высшего звена отечественных, европейских и американских компаний, большая часть инвесторов 
дают негативную оценку инвестиционному климату в нашем государстве. Исследование проводилось в апреле 2012 года компанией 
Research&Branding Group по инициативе Государственной налоговой службы Украины [5]. 

В частности, 35,5% оценивают инвестиционный климат в Украине как близкий к очень плохому, 8,3% инвесторов утверждают, что 
инвестиционный климат очень плохой, и всего 4,5% инвесторов склонны оценивать его как хороший. При этом около 50% считают его 
нейтральным. 

Кроме того, на позитивную динамику качества инвестиционного климата на протяжении последних 6 месяцев указывают 12,8% 
инвесторов. А более половины утверждает, что в течение последнего полугодия климат остался неизменным, более трети инвесторов 
считают, что за последние 6 месяцев он значительно ухудшился. 
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При этом пятая часть инвесторов (17,6%) ожидают улучшения инвестиционного климата. Около трети (30,7%) считают, что 
инвестиционный климат в следующие полгода ухудшится. Тем не менее, более половины инвесторов (51,7%) не ожидают в нем каких-либо 
изменений на протяжении следующих 6 месяцев. 

Также почти половина инвесторов не определились или затруднились с ответом о своих инвестиционных планах в Украине на 
будущие 12 месяцев. Но среди определившихся большая часть (31,1%) все же решила инвестировать в бизнес в течение ближайшего года. 

Более 60% руководителей компаний-инвесторов отметили, что изменения в инвестиционном климате зависят от мировой 
экономической ситуации. Основными преградами на пути улучшения, по мнению руководителей компаний, являются коррупция, судебная 
система, административные барьеры и налоговая система. 

Рассматривая инвесторов, уже инвестирующих в нашу экономику и причины вложения ними средств в украинскую экономику, 
можно заключить такой вывод: в большинстве случаев капиталовложения из-за границы производятся благодаря выгодному 
географическому расположению Украины (близость к России и странам Европейского союза), потенциал развития сельского хозяйства и 
промышленности, квалифицированная рабочая сила, большая численность населения, наличие полезных ископаемых. От этих факторов 
прямо или опосредованно зависит финансовый успех большинства украинских фирм, куда вкладывают ресурсы западные инвестиционные 
фонды. Кроме того от этого зависят увеличение рынка недвижимости и земли.  

Сфера интересов зарубежных инвестфондов ― вложения в украинские банки, ритейловые, аграрные, строительные компании, а 
также объекты недвижимости (офисные и торговые центры), крупные участки земли.  

Среди портфельных инвесторов пользуются популярностью акции строительных компаний. В последние два года строители 
активно проводят частные размещения ценных бумаг. Причем многие строители привлекают деньги инвесторов под будущие проекты. 

Основным преимуществом портфельного инвестирования является возможность выбора портфеля для решения специфических 
инвестиционных задач. Для этого используются различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный баланс между 
существующим риском, приемлемым для владельца портфеля, и ожидаемой им отдачей в виде дохода в определенный период времени. 
Соотношение этих факторов позволяет определить тип портфеля ценных бумаг. Тип портфеля - это его инвестиционная характеристика, 
основанная на соотношении дохода и риска. При этом важным признаком при классификации типа портфеля является то, каким способом и 
за счет какого источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за счет текущих выплат — дивидендов, процентов. 

Выделяют два основных типа портфеля: портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и 
дивидендов (портфель дохода); портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой стоимости входящих в него 
инвестиционных ценностей (портфель роста). 

Для постановки задачи формирования портфеля, независимо от выбираемого уровня прогнозирования и анализа, необходимо 
понятное описание параметров каждого инструмента финансового рынка отдельно, и всего портфеля в целом. Таким образом, необходимо 
определить доходность и надежность, а также спрогнозировать их динамику на ближайшую перспективу. 

При этом возможны два подхода: эвристический - основанный на приблизительном прогнозе динамики каждого вида активов и 
анализе структуры портфеля, и статистический - основанный на построении распределения вероятности доходности каждого инструмента в 
отдельности и всего портфеля в целом, он практически решает проблему прогнозирования и формализации понятий риска и доходности, 
однако степень достоверности прогноза и вероятность ошибки при составлении вероятностного распределения находятся в значительной 
зависимости от статистической полноты информации, а также подверженности рынка влиянию изменения макроэкономических 
параметров. 

Доходы в результате портфельных инвестиций представляют собой валовую прибыль по всей совокупности бумаг, включенных в 
тот или иной портфель, с учетом риска. Возникает проблема количественного соответствия между прибылью и риском, которая должна 
решаться оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже сформированных портфелей и формирования новых в 
соответствии с пожеланиями инвесторов [1]. Необходимо уточнить, что данная ситуация принадлежит к числу тех, для решения которых 
довольно быстро можно найти общую схему решения, но до конца они практически не решаются. 

В теории портфельного инвестирования исходят из того, что значения доходности отдельной ценной бумаги портфеля являются 
случайными величинами, распределенными по закону Гаусса [2]. 

Чтобы определить распределение вероятностей случайной величины r необходимо знать, какие фактические значения ri принимает 
данная величина, и какова вероятность Рi каждого подобного результата [4]. 

При этом инвестора интересует доходность инвестиций в конце инвестиционного, периода, то есть будущие значения ri, которые в 
начальный момент инвестирования неизвестны. Значит, инвестор должен оперировать ожидаемым, будущим распределением случайной 
величины r. Существуют два подхода к построению распределения вероятностей - субъективный и объективный. При использовании 
субъективного подхода инвестор прежде всего должен определить возможные сценарии развития экономической ситуации в течении 
обозначенного периода, оценить вероятность каждого результата и ожидаемую при этом доходность ценной бумаги. 

Субъективный подход имеет важное преимущество, поскольку позволяет оценивать сразу будущие значение доходности. Однако, 
он не находит широкого применения, поскольку для обычного инвестора очень трудно сделать оценку вероятностей экономических 
сценариев и ожидаемую при этом доходность. 

Чаще используется объективный или исторический подход. В его основе лежит предположение о том, что распределение 
вероятностей ожидаемых величин практически совпадает с распределением вероятностей уже наблюдавшихся фактических, исторических 
величин. Значит, чтобы получить представление о распределении случайной величины r в будущем достаточно построить распределение 
этих величин за какой-то промежуток времени в прошлом. 

Как показывают исследования западных экономистов, для рынка акций наиболее приемлемым является промежуток 7-10 шагов 
расчета. В отличие от субъективного подхода, который предполагает разную вероятность различных значений доходности, при 
объективном подходе каждый результат имеет одинаковую вероятность, поскольку при N наблюдениях случайной величины вероятность 
конкретного результата составляет величину 1/N. Например, если исследуется доходность акции за предшествующие 10 лет, то вероятность 
каждой годовой доходности ri составляет 1/10. 

Наиболее часто в теории инвестиционного портфеля используется среднее арифметическое значение случайных величин. Если rt (t 
= 1,2,…,N) представляют собой значения доходности в конце t–го периода, а Pt – вероятности данных значений доходности, то: 

                                       t

N

t
t
rrЕ P




1

)(                                                                     (1) 

где E(r) – среднее арифметическое значение доходности; 
N – количество лет, в течение которых велись наблюдения. 

В случае объективного подхода Pt = 1/N, поэтому формула примет вид: 
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Наиболее часто риск ценной бумаги измеряют с помощью дисперсии σ2 и стандартного отклонения σ. 
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Доходность портфеля - средневзвешенное значение ожидаемых значений доходности ценных бумаг, входящих в портфель. При 
этом “вес” каждой ценной бумаги определяется относительным количеством денег, направленных инвестором на покупку этой ценной 
бумаги. Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля равна: 
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где E(rp) – ожидаемая норма отдачи портфеля; 
Wi – доля в общих инвестиционных расходах, идущая на приобретение i-ой ценной бумаги (“вес” i-ой ценной бумаги в портфеле); 
E(ri) – ожидаемая доходность i-ой ценной бумаги; 
n – число ценных бумаг в портфеле. 

При определении риска портфеля следует учитывать, что дисперсию портфеля нельзя найти как средневзвешенную величине 
дисперсий входящих в портфель ценных бумаг. Это объясняется тем, что дисперсия портфеля зависит не только от дисперсий входящих в 
портфель ценных бумаг, но также и от взаимосвязи доходностей ценных бумаг портфеля друг с другом. Иными словами, риск портфеля 
объясняется не только индивидуальным риском каждой отдельно взятой ценной бумаги портфеля, но и тем, что существует риск 
воздействия изменений наблюдаемых ежегодных величин доходности одной акции на изменения доходности других акций, включаемых в 
инвестиционный портфель. 

Меру взаимозависимости двух случайных величин измеряют с помощью ковариации и коэффициента корреляции. Положительная 
ковариация означает, что в движении доходности двух ценных бумаг имеется тенденция изменяться в одних и тех же направлениях: если 
доходность одной акции возрастает (уменьшается), то и доходность другой акции также возрастет (уменьшится). Если же просматривается 
обратная тенденция, то есть увеличению (уменьшению) доходности акций одной компании соответствует снижение (увеличение) 
доходности акций дру-гой компании, то считается, что между доходностями акций этих двух компаний существует отрицательная 
ковариация. 

Когда рассматриваются величины доходности ценных бумаг за прошедшие периоды, то ковариация подсчитывается по формуле: 
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где σi,j – ковариация между величинами доходности ценной бумаги i и ценной бумаги j; 
ri,t и rj,t – доходность ценных бумаг i и j в момент времени t; 
E(ri), E(rj) – ожидаемая (среднеарифметическая) доходность ценных бумаг i и j; 
N – общее количество лет наблюдения. 

Часто при определении степени взаимосвязи двух случайных величин используют относительную величину – коэффициент 
корреляции: 
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Итак, риск инвестиционного портфеля надо определять с помощью дисперсии. Пусть в исследуемый портфель входят n ценных 
бумаг; тогда дисперсию портфеля необходимо вычислять по формуле: 
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Рассматривая вопрос о создании портфеля, инвестор должен определить для себя параметры, которыми он будет 
руководствоваться, а именно: необходимо выбрать оптимальный тип портфеля; оценить приемлемое для себя сочетание риска и дохода 
портфеля и соответственно определить удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и дохода; определить 
первоначальный состав портфеля; выбрать схему дальнейшего управления портфелем. 

 
Таблица 1. Инвестиционный портфель для различных инвесторов 

Тип инвестора Цель инвестора 
Степень 
риска 

Тип ценной бумаги Тип портфеля 

Консервативный 
Защита от 
инфляции 

Низкая 
Государственные ценные бумаги, акции, облигации 

крупных стабильных эмитентов 
Высоконадежный, но 

низкодоходный 

Умеренный 
Рост капитала в 
долгосрочном 

плане 
Средняя 

Государственные ценные бумаги, большая доля 
крупных и стабильных эмитентов 

Диверсифицированный 

Агрессивный 

Спекулятив-ная 
игра, 

возможность 
быстрого роста 

капитала 

Высокая 
Большая доля высокодоходных ценных бумаг 
некрупных эмитентов, вентерных компаний 

Рискованный, но 
высокодоходный 

 
Таким образом, инвестиционная деятельность как в масштабе предприятия, так и в масштабе государства и межгосударственных 

отношений имеет ряд особенностей. Управление инвестиционной деятельностью предприятия должно иметь всеохватывающий и 
способный подстраиваться характер. Решения в сфере менеджмента должны быть последовательными, они не должны противоречить одно 
другому. 

Портфельные инвестиции имеют противоречивый характер. С одной стороны их спекулятивная роль, стремление с их помощью к 
быстрому получению прибыли являются негативной их характеристикой, но с другой стороны портфельные инвесторы не имеют права 
претендовать на контроль над предприятием, в акции которого было произведено капиталовложение. 

Также для внешних инвесторов важны объем и качество внутренних инвестиций. Величина внутренних инвестиций 
непосредственно внутри самого государства является показателем адекватности экономической политики правительства по отношению к 
бизнесу, эффективности правовых институтов, ёмкости рынка внутри страны, возможности для зарубежного инвестора вложить в 
экономику внутреннего рынка дополнительные средства для дальнейшего развития успешного проекта, а также возможности выйти из 
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проекта максимально быстро и с минимальными убытками. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия на государственном 
уровне не только для зарубежных инвесторов, но и для украинских, что послужит важным этапом в позитивном развитии экономики 
государства. 

 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрено обоснование целесообразности вложения портфельных инвестиций в украинскую экономику. Определенны ключевые понятия 
исследуемой темы. Проанализирован комплекс составляющих, видов и преимуществ портфельных инвестиций для экономики государства. 
Предложен анализ алгоритма определения уровня доходности от использования портфельных инвестиций. 
Ключевые слова: Портфельные инвестиции. государственное регулирование, экономика государства, экономика предприятий, уровень 
доходности. 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто обґрунтування доцільності вкладення портфельних інвестицій в українську економіку. Визначені ключові поняття 
досліджуваної теми. Проаналізовано комплекс складових, видів і переваг портфельних інвестицій для економіки держави. Запропоновано 
аналіз алгоритму визначення рівня прибутковості від використання портфельних інвестицій. 
Ключові слова: Портфельні інвестиції. державне регулювання, економіка держави, економіка підприємств, рівень прибутковості. 
SUMMARY 
Considered rationale for investment portfolio investments in the Ukrainian economy. Definition of key concepts of the topic. Analyzed the complex 
components, and benefits of portfolio investments to the economy of the state. Analysis of the proposed algorithm for determining the rate of return 
from the use of portfolio investments. 
Keywords: Portfolio investments. government regulation, the state's economy, business economics, the level of profitability. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ  СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Лукаш  В.В., аспірантка  кафедри менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут»   
 

Постановка проблеми. Україна є значним споживачем природного газу і його транзитером до європейських ринків, тому 
газотранспортна система України є одним з найбільших надбань держави, яке дає можливість підтримувати життєдіяльність і економіки, і 
громадян України. 

Формування методичної бази стимулювання інвестицій в розвиток підприємств газотранспортної системи України є необхідною 
умовою для притоку інвестицій в галузь, тому дане питання  набуває особливої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти залучення інвестицій висвітлені в працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, серед них Л.М. Борщ,  А.А. Бандурка, О.І. Барановський, П.І. Гайдуцький, В.М. Грідасов, М. П. Денисенко, 
В.І. Кириленко, В.В. Позняков [1], О.А. Яворський та ін.  

В свою чергу, проблеми розвитку газотранспортної системи та напрями вдосконалення управління нею висвітлені в публікаціях 
С. Грубяк, Н. Навольська,  А. Єременка, C. Кліменка, Ю. Тищенко [2], О. Шандрівської [3].    Проте і на сьогодні в цій галузі залишається 
багато дискусійних та невирішених питань, пов’язаних, зокрема, з залученням інвестицій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій  дав можливість зробити висновок про те, що саме проблема формування методичної 
бази стимулювання інвестицій в розвиток підприємств ГТС України є недостатньо розкритою і потребує вдосконалення.  

Метою даної статті є формування ефективної методичної бази стимулювання інвестицій в підприємства газотранспортної системи 
України. 

Відповідно до зазначеної мети, в роботі поставлено та вирішено наступні завдання:  
- проаналізувати форми та методи державного впливу на інвестиційні процеси в економіці; 
- уточнити зміст механізму залучення інвестицій в розвиток підприємств газотранспортної системи. 
Результати дослідження. Стимулювання зростання інвестицій в різноманітні сфери економіки неможливо без цілеспрямованих 

дій зі сторони держави. Форми та методи державного впливу на інвестиційні процеси в економіці, які використовуються на практиці, 
досить різноманітні. Розглянемо найбільш поширені в вітчизняній практиці управління форми і методи: 

- вдосконалення системи податків, механізму нарахування амортизації і використання амортизаційних відрахувань; 
- встановлення суб`єктам інвестиційної діяльності спеціальних податкових режимів, які не мають індивідуального характеру; 
- надання суб`єктам інвестиційної діяльності пільгових умов користування землею та іншими природними ресурсами, які 

знаходяться в державній власності; 
- створення і розвиток мережі інформаційно-аналітичних центрів, які здійснюють регулярне проведення і публікацію 

рейтингових оцінок суб`єктів інвестиційної діяльності; 
- прийняття антимонопольних заходів; 
- розширення можливостей використання застав при здійсненні кредитування; 
- розвиток фінансового лізингу; 
- проведення переоцінки основних фондів у відповідності до темпів інфляції; 
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- створення можливостей для формування суб`єктами інвестиційної діяльності  власних інвестиційних фондів; 
- випуск облігаційних позик, гарантованих цільових позик; 
- втягнення в інвестиційний процес тимчасово призупинених будівель та об’єктів, які знаходяться в державній власності; 
- надання концесій українським та іноземним інвесторам за результатами торгів (аукціони та конкурси) згідно законодавством 

України [1]. 
Вибір того чи іншого набору методів залежить від цілей інвестиційної політики, інвестиційної ситуації в економіці, особливостей 

об`єкта залучення інвестицій та ряду інших факторів. Для забезпечення результативності та ефективності проведення державної політики 
стимулювання інвестицій в ту або іншу сферу народного господарства необхідно в першу чергу, визначити перелік і співвідношення 
інструментів державного впливу в межах відповідного інвестиційного механізму. 

В економічній літературі існують різні точки зору стосовно змісту механізму управління і механізму управління інвестиційною 
діяльністю. На мою думку, найбільш точно зміст механізму управління визначає Позняков В.В.,  розуміючи під ним спосіб організації 
управління суспільним виробництвом, який являє собою взаємозв`язаний комплекс форм, методів, засобів, принципів і важелів 
господарювання, що забезпечує ефективну реалізацію цілей, які ставить перед собою кожна організація, та найбільш повне задоволення 
суспільних, колективних та індивідуальних потреб працюючих [4]. 

Під механізмом управління інвестиційним процесом деякі автори розуміють сукупність, взаємозв`язок і співвідносність 
організаційних, управлінських, інформаційних, технічних і морально-психологічних аспектів, які сприяють успішному здійсненню 
інвестиційного процесу і підвищенню ефективності його результатів. Дане визначення є не зовсім коректним, оскільки під механізмом 
розуміється сукупність взаємодіючих аспектів або сторін, а не інструментів  та важелів впливу [5]. 

Структура механізму управління інвестиційною діяльністю повинна включати два взаємопов`язаних механізми: управління 
залученням інвестицій і управління вкладенням інвестиційних засобів (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура механізму управління інвестиційною діяльністю 
Зміст механізму управління вкладенням інвестиційних засобів являю собою сукупність нормативно-правових актів державного 

та регіонального рівня, положень статуту підприємства (організації), систему внутрішньогосподарських нормативів та вимог за окремими 
аспектами прийняття рішень в області інвестиційної діяльності. 

Механізм управління залученням інвестиційних ресурсів являє собою сукупність методів і засобів, які використовуються в 
управлінні підвищенням інвестиційної привабливості об`єкта інвестування і зменшенням прояву факторів, які знижують його інвестиційну 
привабливість. Зміст цього механізму розкривається через наступні методи і засоби управління: розміщення державного, в тому числі 
регіонального замовлення: 1) проведення торгів в формі конкурсів та аукціонів, в тому числі аукціонів в електронній формі, 2) випуск 
цінних паперів; пільгове оподаткування; гарантії органів державної влади і управління; дотації та безвідсоткові позики; компенсації; 
прискорена амортизація; експертиза та ліцензування; пільгове регіональне законодавство; антимонопольна політика; лізингова політика; 
навчання та консалтингові послуги [5]. 

Методологія формування та загальна схема функціонування механізму управління інвестиціями передбачає можливість 
різноманітності його дій в різномасштабних системах. Наприклад, в державному та регіональному механізмі управління інвестиціями  
більш вагомими можуть бути одні елементи (законодавство та гарантії), в галузі – інші (організаційні форми), а в організації - ще інші 
(методи оцінки ефективності) [6].  

В зв`язку с цим, виникає необхідність класифікації механізму за рівнями управління. Варто розрізняти механізм управління 
інвестиціями, сформований на наступних рівнях управління: державному, регіональному, галузевому, на рівні підприємств та організацій 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Ієрархічна структура інтегрального механізму управління інвестиційною діяльністю 
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На державному рівні визначається стратегія розвитку інвестиційного процесу, приймаються рішення щодо вибору і формуванню 
національних пріоритетів, здійснюється фінансування і контроль за виконанням інвестиційних програм, приймаються законодавчі заходи 
щодо стимулювання інвестиційної активності, розподіляються ресурси і відповідальність між відомствами. 

На регіональному рівні або міжгалузевому здійснюється: керівництво інвестиційним процесом  в регіонах або по галузям, 
формування довгострокових регіональних та міжгалузевих програм, вибір їх виконавців на основі конкурсу, укладання контрактів від імені 
уряду, оперативний контроль виконання та внутрішньо регіональна  або міжвідомча кооперація. 

На рівні підприємств (організацій) здійснюється поточне виконання програм, моніторинг та регулювання інвестиційного 
процесу. 

Деякі елементи інтегрального механізму управління інвестиційною діяльністю можуть бути спільними для всіх рівнів 
(інвестиційне законодавство), узагальненими для деяких рівнів – регіонального та галузевого (організаційні форми) та індивідуальними, 
специфічними (методи економічного стимулювання). 

Набір інструментів і засобів впливу не являється визначеним раз і назавжди: механізм потрібно не тільки формувати, але й 
розвивати, змінювати та оцінювати з точки зору ефективності управління. Тобто, він повинен володіти властивістю адаптації сформованих 
засобів впливу до змін умов і факторів внутрішнього та зовнішнього середовища промислових підприємств. 

В структуру механізму залучення інвестицій в розвиток підприємств газотранспортної системи пропонується включити 
елементи, які наведені на рис. 3. 

 
Рис. 3. Основні елементи механізму залучення інвестицій в розвиток підприємств ГТС України 

Розглянемо ці елементи детальніше. Зміст ринкового механізму являє собою набір інструментів та дій спрямованих на створення 
сприятливих ринкових умов для залучення інвестицій в розвиток підприємств ГТС України. Він реалізується, перш за все, на фондовому 
ринку, ринку капіталу та засобів виробництва за допомогою об`єктивно діючих ринкових регуляторів (попит, пропозиція, ціна) та таких 
інструментів, як випуск та реалізація акцій інноваційних виробництв, організація пайових інвестиційних фондів, використання лізингових 
схем залучення капіталу, проведення виставок-ярмарок, реклама і т.д. 

Другий елемент механізму залучення інвестицій в розвиток підприємств ГТС України, який створює умови для дії ринкових 
регуляторів, - державне нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення. 

Нормативно-правове забезпечення – це сукупність державних і регіональних нормативно-правових актів, необхідних і достатніх 
для підвищення інвестиційної привабливості і притоку інвестицій в галузь. Правове регулювання цього процесу повинно здійснюватися 
згідно з законодавством. Нормативно-правова база розвитку виробничої діяльності містить нормативні акти трьох рівнів: 1) законодавчі 
акти; 2) підзаконні акти; 3) локальні акти і договори промислових підприємств [1]. 

Інструменти державного нормативно-правового залучення інвестицій в пріоритетні сфери були детально розглянуті вище і 
включають: пільгове оподаткування; гарантії органів державної влади і управління; прискорену амортизацію; експертизу; ліцензування і 
розвиток концесійних відносин; лізингову політику; бюджет розвитку і т. д. 

Методичне забезпечення включає методичні матеріали по плануванню інвестиційних потреб, оцінці комерційної, бюджетної та 
соціальної ефективності здійснення інвестицій і т.д. Вони носять рекомендаційний характер та  служать для адаптації загальних стандартів 
здійснення та оцінки інвестицій до технологічних, економічних, екологічних  та інших особливостей функціонування підприємств ГТС 
України. Така методична база забезпечить єдиний підхід до оцінки  доцільності державного фінансування підприємств ГТС України для 
включення в державні та регіональні програми розвитку. 

Організаційне забезпечення механізму залучення інвестицій в розвиток підприємств ГТС України передбачає введення в дію 
необхідних організаційних структур та інститутів. Інституційну основу організаційного забезпечення механізму стимулювання притоку 
інвестицій складають: 

- державні спеціалізовані структури  державного, регіонального та місцевого рівнів;  
- банківська система та інші інституційні інвестори (фінансові, інвестиційні, страхові компанії); 
- інвестиційні посередники та консультанти. 
Третій блок механізму являє собою внутрішньогосподарський механізм залучення інвестицій. Він формується в рамках діючого 

механізму управління підприємством, регламентуючи ті або інші управлінські рішення з питань залучення та використання інвестиційних 
засобів. 

До інструментів внутрішньогосподарського механізму залучення інвестицій  можна віднести: створення сприятливого іміджу 
підприємства, підвищення прозорості виробничої діяльності, шляхом надання широкого доступу до звітності, проведення PR-компаній, 
впровадження на підприємствах міжнародних стандартів якості і управління. 

Ряд аспектів інвестиційного розвитку визначається вимогами статуту та розробленою підприємством стратегією розвитку. Крім 
цього, на підприємстві може бути розроблений і затверджений комплекс внутрішніх нормативі і вимог за окремими напрямами залучення 
інвестицій. Система конкретних методів і засобів управління процесом залучення інвестицій повинна бути визначена кожним 
підприємством з урахуванням специфіки їх функціонування [7]. 

Висновки: Механізм управління залученням інвестицій в розвиток підприємств ГТС України  - це багаторівнева система, в 
рамках якої реалізується загальна мета та забезпечується узгодження інтересів всіх учасників інвестиційного процесу держави, регіону, 
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інвестора і підприємця. Запропонований механізм є основою для розробки органами управління економікою, регіонами і промисловістю 
конкретних ринкових та неринкових інструментів залучення інвестицій в розвиток підприємств ГТС України. 
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РЕЗЮМЕ 
В даній статті розглянуті методи державного впливу на інвестиційні процеси і уточнено зміст механізму залучення інвестицій в розвиток 
підприємств газотранспортної системи України. Він включає сукупність нормативно-правових, організаційно-методичних, ринкових і 
внутрішньодержавних методів, засобів та інструментів взаємодії, які використовуються на всіх рівнях  управління економікою для 
підвищення інвестиційної привабливості та притоку інвестицій в галузь. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційні процеси, методи державного впливу, механізм залучення інвестицій, газотранспортна система 
України.  
РЕЗЮМЕ 
В данной статье рассмотрены методы государственного воздействия на инвестиционные процессы и уточнено содержание механизма 
привлечения инвестиций в развитие предприятий газотранспортной системы Украины. Он включает совокупность нормативно-правовых, 
организационно-методических, рыночных и внутригосударственных методов, средств и инструментов взаимодействия, которые 
используются на всех уровнях управления экономикой для повышения инвестиционной привлекательности и притока инвестиций в 
отрасль. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные процессы, методы государственного воздействия, механизм привлечения инвестиций, 
газотранспортная система Украины. 
SUMMARY 
The article is reviewed the methods of state influence on the investment process and specified the content of the mechanism of investment in 
development of gas transportation system of Ukraine. It includes a set of legal, organizational and technical, market and internal methods, tools and 
instruments of interaction that are used at all levels of the economy to increase the investment attractiveness and investment flows into the sector. 
Keywords: investment, investment processes, methods of public exposure, the mechanism of investment, gas transportation system of Ukraine. 
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Постановка проблеми.  На сьогодні в Україні спостерігається не просто економічна криза, а крах існуючої моделі економічного 
розвитку. Економіка України виявилася найбільш вразливою саме до таких глобальних макроекономічних дисбалансів, які виникли в 
результаті нестабільного зростання світових цін на сировину та існування надлишкової ліквідності на світових ринках капіталу, а також 
внутрішніх структурних дисбалансів, закладених у докризовнй період.  Однією з ключових проблем сучасного соціально-економічного 
розвитку України є кризові явища с системі управління розвитком людських ресурсів, через посилення ризиків в системі соціально-
трудових відносин є небезпека виникнення негативних ситуацій, що викликаються кризами різних масштабів в процесі регулювання якості 
трудового життя та зайнятості персоналу. Але проблеми антикризового управління людськими ресурсами в умовах впливу глобальної 
економічної кризи недостатньо досліджені.  

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у дослідження методичних, методологічних та прикладних питань з управління 
трудовими ресурсами належить зарубіжним дослідниками У. Петті, А.Кетле, А.Лавуазьє, А.Сміт, Т.Р.Мальтус, Д.Рікардо, Д.С.Мілль та ін. 
Серед сучасних вчених-економістів суттєвий внесок у розвиток теорії управління людських ресурсів здійснили такі вітчизняні, як Гейць В. 
М. , Т.Голікова, О.Грішнова, Колот А., Лук’янчено Н.Д., Калініна С.П., Шаульська Л.В. Л.Семів, М.Семикіна, А.Єськов та ін., та російські 
вчені В.Гойло, Т.Заславська, А.Клепач, І.Майбуров, О.Шкаратан. 

Метою статті є розробка  антикризових заходів щодо управління людськими ресурсами в умовах виходу з економічної кризи, 
які ґрунтуються на принципах реструктуризації структури управління  та забезпечення адаптації  людських ресурсів до викликів глобальної 
економічної кризи.  

Результати дослідження.  
Світ переживає одну з найглибших і наймасштабніших криз, що вже отримала власну назву – Велика рецесія. На відміну від 

попередніх криз (енергетична та фінансова криза 70–80–их, азіатська фінансова криза 1997 р., суверенні дефолти 90–их, біржовий обвал 
2001 р.) нинішня Велика рецесія має всі ознаки глобальної системної кризи. Тобто такої, що свідчить про вичерпаність попередньої моделі 
глобального розвитку і необхідність докорінних змін у світовій фінансово–економічній та геополітичній архітектурі [ 1]. 

Глибинні причини кризи полягають не в економічній, а в цивілізаційній площині. Вичерпала себе індивідуалістична культура 
хижацького ставлення до людини і природи, що девальвувала людські цінності і духовну спадщину та призвела до загальної уніфікації та 
комерціалізації усіх сфер життя людини, тривалий час руйнувала самобутні культури. Шлях до нової глобальної цивілізації виявився 
набагато складнішим, і першою дала сигнал на «перезавантаження» світоустрою та переосмислення поглядів на майбутній розвиток світова 
економіка [ 1]. 

Однією з головних причин нинішньої глобальної економічної кризи стала вичерпаність моделі економічного розвитку на основі 
розширеного споживання, що тривалий час спонукала до екстенсивного нарощування масового виробництва та прискореного зростання 
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фінансового сектору і сектору послуг. В умовах прискореної глобалізації кінця ХХ – початку ХХІ ст. модель розширеного споживання 
поширилася у світі як універсальний алгоритм побудови успішної економіки. У результаті склалася система міжнародного поділу праці, в 
якій провідне місце посіли країни з найрозвиненішою фінансовою системою та високою ємністю внутрішнього ринку, зорієнтованого на 
задоволення потреб споживчого попиту. Вони стали експортерами технологій, фінансових схем, моделей економічної та соціальної 
організації, а переважна більшість країн світової периферії набули функції товарного та ресурсного забезпечення. Відтак консервація 
нерівномірності розвитку стала однією з ключових глобальних проблем [2]. 

Уповільнення темпів інноваційно–технологічного оновлення наприкінці ХХ ст. у провідних країнах посилила дисбаланси у 
світовій економіці. Прискорене нарощування внутрішнього споживання та консервація технологічних укладів спричинили галопуюче 
зростання цін на ресурси та поглиблення протистояння за контроль над багатими на природні ресурси регіонами. Проблема ресурсного 
забезпечення економічного розвитку (території, природні ресурси, земля та продовольство) набула ознак глобальної [3]. 

Остаточним вироком моделі розширеного споживання став збій фінансово–банківської системи розвинених країн. Нездатність 
кредиторів обслуговувати непомірні борги призвела до знецінення фінансових інструментів, хвилі банкрутств фінансових установ, 
тотального обвалу фондових ринків, валютної лихоманки та критичне зниження кредитної активності. Всі вище наведені виклики світової 
економічної кризи обумовили формування великої кількості ризиків в системі соціально-трудових відносин. 

Під сутністю  поняття ризиків в системі соціально-трудових відносин є небезпека виникнення негативних ситуацій, що 
викликаються кризами різних масштабів в процесі регулювання якості трудового життя. 

Доцільним є проведення класифікації ризиків в соціально-трудових відносинах, збудована за такими ознаками [ 4, С.150]:  
1. За суб'єктами соціально-трудових відносин виділені: 
 ризики найнятого робітника, пов'язані з небезпекою розірвання та/або недотримання трудового договору з працедавцем в 

результаті виникнення розбіжностей з приводу трудової діяльності; 
 ризики профспілкових організацій, пов'язані з небезпекою порушення основ представництва і неефективного захисту 

соціально-трудових прав і інтересів працівників; 
 ризики працедавця, пов'язані з небезпекою розірвання трудового договору з найнятим робітником за ініціативою останнього в 

результаті виниклих розбіжностей з приводу трудової діяльності та/або недотримання працівником укладеного з працедавцем трудового 
договору; 

 ризики органів державної або регіональної влади та місцевого самоврядування. Причому коли органи регіональної, державної, а 
також місцевій влад представлені в соціально-трудових відносинах в особі працедавця, на них розповсюджуються відповідно ті ризики, які 
властиві працедавцю. Коли ж органи влади виступають як регулятор трудових відносин, гаранта соціальних прав і соціального захисту 
населення, миротворця в рішенні трудових суперечок, то з’являється небезпека виникнення негативних ситуацій в їх діяльності. 

2. За рівнями соціально-трудових відносин виділені: 
 індивідуальні ризики, які можуть виникати при здійсненні тієї частини соціально-трудових відносин, в якій задіяні індивідуальні 

суб'єкти даних відносин (найнятий робітник - найнятий робітник, найнятий робітник - працедавець, працедавець - працедавець);  
 групові ризики, які можуть виникнути при здійсненні тієї частини соціально-трудових відносин, в якій задіяні колективні 

суб'єкти даних відносин (наприклад, об'єднання працедавців і профспілкові організації, а також працедавець і колектив найнятих 
робітників); 

 адміністративні ризики, які можуть виникнути при здійсненні тієї частини соціально-трудових відносин, в якій відбувається, 
перш за все, їх регулювання. 

3. За предметами соціально-трудових відносин виділені: 
 ризики соціально-трудових відносин зайнятості, викликані небезпекою виникнення негативних ситуацій, пов'язаних з участю 

економічно активного населення в суспільній праці, в рамках об'єктивно існуючих взаємозв'язків і взаємодій суб'єктів соціально-трудових 
відносин; 

 ризики соціально-трудових відносин організації і ефективності праці, обумовлені небезпекою виникнення негативних ситуацій, 
пов'язаних з регулюванням якості трудового життя, при об'єктивно існуючих взаємозв'язках і взаємодіях суб'єктів соціально-трудових 
відносин в процесі здійснення ними професійної діяльності; ризики соціально-трудових відносин винагороди за працю, пов'язані з 
небезпекою виникнення негативних ситуацій, обумовлених з регулюванням тієї частини якості трудового життя, яке пов'язане з 
проблемами оплати за працю при об'єктивно існуючих взаємозв'язках і взаємодіях суб'єктів соціально-трудових відносин і спонуки їх до 
професійної діяльності  [ 5]. 

Чинники, які створюють ризикове поле, показують, що антикризове регулювання соціально-трудових відносин може розглядатися як 
діяльність зі зниження або перенесення ризиків, що має за мету створення умов стійкого розвитку суспільства.  У більш широкому 
розумінні, антикризове регулювання у сфері соціально-трудових відносин слід розглядати як виявлення і оцінку небезпеки виникнення 
негативних ситуацій, що викликаються об'єктивно існуючими взаємозалежностями і взаємодіями, що виникають між учасниками процесу 
праці і націленими на регулювання якості трудового життя, а також вживання заходів з запобігання або мінімізації негативних наслідків 
при виборі одного з альтернативних варіантів можливої дії або ухвалення рішення в цій сфері для досягнення поставленої мети  [4]. 

В цілях підвищення ефективності подібного управління вводиться такий показник, як «сукупний рівень ризику у сфері 
соціально-трудових відносин», який вимірюється  за формулою [ 4, С.63]: 

 
Рсов. = Рн.р + Рц.о. + Рр. + Ро.г.в.м.с. + Рс.т.о.з, + Рс.т.о.о.э.Ф.т. + Р стовт  

 
где Рсов. – оцінка сукупного рівня ризику;  
      Рн.р – ризики найнятого робітника; 
      Рц.о – ризики профспілкових організацій; 
      Рр. — ризики працедавця; 
      Ро.г.в.м.с. – ризики органів державної влади і місцевого самоврядування;  
      Рс.т.о.з  – риски социально-трудовых отношений занятости;  
      Рс.т.о.о.э.Ф.т – ризики соціально-трудових відносин зайнятості;  
      Р стовт – ризики соціально-трудових відносин організації і ефективності праці. 
 
Управління соціально-трудовими відносинами в умовах ризику повинне мати чітко регламентований, цілеспрямований порядок 

підготовки і реалізації управлінських рішень за допомогою наперед розроблених процедур і дій.  
Взагалі процес управління ризиками складається з чотирьох етапів: планування процесу управління ризиками; ідентифікація 

ризиків; планування реагування по заданих параметрах; моніторинг і контроль результатів розвитку сфери соціально-трудових відносин на 
відповідному рівні. 

На  рис. 1 наведено механізм регулювання соціально-трудових відносин в умовах кризи. Ризики, виступаючи невід'ємним 
елементом системи соціально-трудових відносин, формуються і розвиваються під впливом різноманітних чинників - фонових, чинників 
непрямої дії, прямої дії, внутрішньофірмових чинників. На національному рівні чинниками можуть виступати як внутрішні і зовнішні. 
Зовнішні чинники ризику в системі соціально-трудових відносин   не залежать від поведінки   суб'єктів цих   відносин:   політичні, науково- 
технічні, соціально-економічні і екологічні чинники.  
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Внутрішні чинники ризиків виникають в процесі взаємодії суб'єктів соціально-трудових відносин на рівні фірми, регіону, галузі і на 
національному рівні. З погляду можливості дії на них чинники ризику соціально-трудових відносин можна умовно підрозділити на 
об'єктивні і суб'єктивні чинники  [ 6, С.45]. 

Ризик в системі соціально-трудових відносин розглядається як сукупність відносин, що виникають в процесі взаємодії суб'єктів 
соціально-трудових відносин - працівників, працедавців, держави, - в умовах обмеженості інформації про стан мікро- і макросередовища.  

Результатом реалізації ризику в даній системі є зниження економічних результатів діяльності суб'єктів трудових відносин, що 
виявляються у формі нижчого доходу в порівнянні з очікуваним, і недосягнення цілей діяльності суб'єктів соціально-трудових відносин, а 
також отримання незапланованого доходу. Кількісну і якісну міру упевненості суб'єктів соціально-трудових відносин в досягненні 
очікуваного результату відображає рівень ризику, що характеризує можливий спектр небажаних подій, вірогідність їх настання і розмір 
обумовлених ними матеріальних і нематеріальних втрат.  

Наведемо класифікацію чинників ризиків в системі соціально-трудових відносин за змістом  можливих наслідків[6, С.213]:.   
відсутність одноманітності правив і реалізації трудових відносин через галузеву «усічене» структуру економіки; 
унаслідок глибокої «анклавізації», де разом з мегаполісами своїм життям живе так звана глибинка; 
 унаслідок відмінностей етнічних і регіональних культур і традицій  та ін.; 
формальні, законом встановлені правила трудових відносин повсюдно переплітаються з неформальними, часто міжособовими 

відносинами між працівником і працедавцем; 
 працівники в переважній більшості не бачать якого-небудь інституту, що представляє їх інтереси у відносинах з працедавцем; 
у конфігураціях менеджменту мають місце всі відомі його форми: автократична, планова, ієрархічна, бюрократична.  
З цього виходить, що процес антикризового регулювання соціально-трудових відносин необхідно розглядати з позиції двох аспектів: 

першим є положення про «вбудованість процесу регулювання соціально-трудових відносин в загальний контекст регулювання економічних 
відносин відповідного рівня. Тому будь-які регулятивні дії різноманітних суб'єктів (зокрема суб'єктів вищого рівня управлінської 
структури), направлені на впорядкування (регулювання) загальної системи економічних відносин, впливають і на систему соціально-
трудових відносин, змінюючи якість її елементів, тип зв'язку між ними, вектор їх розвитку. 

Другим є положення про наявність у системи соціально-трудових відносин свого внутрішнього механізму саморозвитку, відмінного 
від механізму розвитку загальної системи економічних відносин. Він сприяє формуванню системи соціально-трудових відносин і виступає 
як реакція на дію численних чинників: економічних, соціальних, психологічних, соціокультурних та інш. При цьому одні елементи системи 
соціально-трудових відносин можуть змінюватися динамічніше в порівнянні із загальною системою економічних відносин.  

Світовий досвід  доводить, що поведінка підприємств в період кризи підкоряється цілком певним закономірностям. При цьому 
кризова реальність принципово відрізняється від всього, до чого звикли керівники вітчизняних підприємств. 

Стосовно аналізу поведінки українських підприємств необхідно враховувати специфіку кризового періоду. Саме її вплив є ключовим. 
Деякі з цих особливостей представлені в табл.1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика економік залежно від умов розвитку 

Параметр порівняння Економіка кризового періоду Стабільна або економіка зростання 
Рівень диспропорцій між вартісними (грошовими) і 
матеріально-речовинними потоками 

Високий Низький 

Ефективність функціонування економіки 
Знижується 

Залишається незмінною або 
підвищується 

 
У економіці, що зростає або  є стабільною, підвищення рівня спеціалізації є одним з головних чинників ефективності виробництва. В 

період економічної кризи, коли руйнуються господарські зв'язки, спеціалізація, навпаки, погіршує життєздатність підприємства. 
При ускладненні доступу до зовнішніх елементів, від яких залежить життєздатність підприємства, воно вимушене створювати 

компенсаторні механізми за рахунок власної структури. Це покликане підвищити адаптаційні можливості підприємства і скоротити 
негативний вплив зовнішніх умов на його діяльність. 

Крім того, нерентабельні у минулому допоміжні і інші виробництва, що погіршували раніше фінансові показники підприємств, в 
кризових умовах часто виступають свого роду їх «рятувальниками». Подібні вимушені процеси, полегшуючи кризову ситуацію на 
підприємствах, одночасно ставлять перед ними нові проблеми. У період, передуючий кризі, підвищення ефективності досягалося 
підприємствами багато в чому за рахунок механізації, зростання фондовоозброєності, упровадження нетрудомістких технологій [ 6, С.33]. 

У нинішніх кризових умовах вартість робочої сили зростає в набагато меншій мірі, ніж вартість основних фондів і матеріально-
технічних ресурсів; знос основних фондів перевищує введення нових виробничих потужностей, а зростання цін на нову техніку випереджає 
підвищення її продуктивності. Ці і інші обставини об'єктивно ведуть до того, що відбувається невивільнення робочої сили унаслідок 
впровадження високих технологій, а навпаки, дешева робоча сила витісняє техніку, яка прийшла в непридатний до експлуатації стан [7 , 
С.62]. 

Стан соціально-трудових відносин ускладнюється і значними масштабами прихованого безробіття. Саме тому і органи влади на всіх 
рівнях вимушені миритися з економічно неефективним підходом підприємств до збереження персоналу, значною мірою пов'язаним з 
різким збільшенням прихованого безробіття. 

Дана закономірність зумовлює негативні наслідки для діяльності підприємств: 
• при збільшенні частки ручної праці, як правило, повинна знижуватися складність продукції, що випускається, оскільки; 
• при збільшенні частки ручної праці ускладнюється процес упровадження західних технологій, які орієнтовані на іншу структуру 

витрат і мають, перш за все, трудозберігаючий характер. Значні особливості антикризової поведінки підприємств виникають і у галузі 
фінансової діяльності. У вітчизняних кризових умовах платоспроможний попит, що обмежує зверху рівень цін, знижується на фоні 
зростання витрат виробництва. Підприємства відповідають на зменшення попиту не зниженням цін, а скороченням об'ємів виробництва.  

Одним з вузлових моментів в цьому плані виступає переоцінка ролі прибутку в системі оціночних критеріїв діяльності підприємств. 
Орієнтація на збільшення прибутку як цільова функція управління може бути реальна тільки в процесі розширеного  відтворення.  
Інструментом покриття збитків або уповільнення падіння рентабельності стають, як свідчить практика, кредити і інвестиції, значна частина 
яких «проїдається» для вирішення поточних проблем підприємства. 

Об'єктивні кризові тенденції рано чи пізно примусять підприємства випускати продукцію під антикризові пріоритети, що 
ускладнюється повільною структурною перебудовою виробництва і низькою його пристосованістю до падіння платоспроможного попиту.  

В цілому аналіз закономірностей поведінки підприємств в умовах кризи дозволяє зробити наступні висновки: 
попадання в кризову фазу об'єктивно (незалежно від волі керівників підприємств) примушує застосовувати антикризові методи 

управління; 
антикризова поведінка підприємств часто протилежна тим діям, які ефективні в умовах економічного зростання або стабілізації 

економіки; 
стихійно вже формується антикризова модель діяльності підприємств, необхідно її вивчити, повною мірою визнати і свідомо 

використати на практиці. 
Реалізація антикризового управління повинна активно використовувати програмно-цільовий підхід. На підприємствах можуть 

розроблятися антикризові програми, що передбачають «розшивання» найістотніших «вузьких місць Цільова ув'язка головних програм по-
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горизонталі (між самими програмами) і по-вертикалі (між стадіями їх реалізації) забезпечується рішенням ряду взаємозв'язаних задач 
єдиного процесу антикризового управління. Їх можна розглядати за наступними напрямами: 

1. Спеціальний моніторинг і ситуативний аналіз, пов'язаний з визначенням вірогідних джерел і зон ризику. Слід виявити 
основні чинники ризику, визначивши їх взаємини один з одним і вплив на загальний стан підприємства. Потім важливо обгрунтовано 
вирішити, які чинники підприємство в змозі витримати, а вплив яких необхідно зменшити. Значну роль тут покликані зіграти прогнози і 
моделі можливого розвитку кризових ситуацій, що розробляються на підприємствах. 

2. Розробка і проведення системи заходів по запобіганню кризовим явищам, завчасному усуненню можливих причин 
виникнення кризової ситуації (своєчасна відмова від продукції, що не має попиту, закриття енергоємних виробництв і т. п.). 

3. Підготовка до дій в умовах неминучих або вірогідних кризових ситуацій при неможливості усунути їх причини (зменшення 
ризику і ослаблення наслідків за рахунок компенсаційних заходів, зокрема створення запасів і резервів, перепідготовка кадрів і т. п.). 

4. Безпосереднє реагування на виникнення кризової ситуації, включаючи дії по запобіганню збитковості і власне ліквідації 
кризової ситуації (забезпечення мінімальне необхідній життєдіяльності найважливіших систем підприємства). 

5. Пом'якшення і усунення наслідків кризової ситуації за рахунок здійснення компенсаційних і відновних заходів. 
6. Проведення стабілізаційних заходів. 
Основні рекомендації з управління діяльністю підприємства в умовах кризової ситуації зводяться до наступного. У разі 

виникнення кризової ситуації повинна починати працювати особлива мережа зв'язків. Її призначення полягає в тому, щоб швидко 
передавати інформацію у всі ланки підприємства і керівництву, перетинаючи існуючі в повсякденності межі підрозділів, і одночасно 
фільтрувати загальну масу інформації. 

Введення кардинального перерозподілу звичних обов'язків вищого керівництва. Так, наприклад, одна група керівників повинна 
здійснювати контроль і підтримку морального клімату в організації. Інша - організовувати і підтримувати за будь-яких обставин звичну 
роботу з мінімальним рівнем зривів. І лише особлива третя група керівників повинна займатися розробкою і вживанням антикризових 
заходів для виходу з кризової ситуації [ 6, С.15]. 

Для розробки і реалізації таких антикризових заходів необхідно мати мережу оперативних груп управлінських працівників. 
Так, наприклад, підприємство може мати декілька оперативних груп різного призначення: одну - для вирішення несподіваних задач у 
області збуту, другу - у області технології  та ін. Для координації діяльності таких груп створюється штабна група на чолі з керівником 
підприємства. Зв'язок між штабною і оперативними групами повинен буди безпосереднім. В той же час низові ланки повинні продовжувати 
виконувати свою звичну роботу. 

Можливий склад штабної і оперативних груп управління і зв'язку між ними повинен оцінюватися попередньо. Швидке 
реагування на кризові ситуації необхідно виховувати і тренувати. Тому всі зв'язки на випадок екстремальних умов повинні пройти 
випробування в некризових умовах. Раніше такі антикризові системи управління на вітчизняних підприємствах не створювалися. Проте в 
умовах загальної економічної кризи це повинне стати необхідним елементом реалізації стратегії виживання. 

 Висновки. 
Можна зробити висновок, що нинішня криза національної економіки — це перш за все криза галузевої організації виробництва 

та його структури, у промисловості в тому рахунку. 
 Обґрунтовано поняття ризику в системі соціально-трудових відносин, який розглядається як сукупність відносин, що виникають 

в процесі взаємодії суб'єктів соціально-трудових відносин - працівників, працедавців, держави, - в умовах обмеженості інформації про стан 
мікро- і макросередовища.  

В статті визначено певні закономірності антикризового управління підприємствами, проведено класифікацію ризиків в 
соціально-трудових відносинах за суб'єктами, рівнями та предметами соціально-трудових відносин. 

В цілому аналіз закономірностей поведінки підприємств в умовах кризи дозволяє зробити наступні висновки: 
попадання в кризову фазу об'єктивно (незалежно від волі керівників підприємств) примушує застосовувати антикризові методи 

управління; 
антикризова поведінка підприємств часто протилежна тим діям, які ефективні в умовах економічного зростання або стабілізації 

економіки; 
стихійно вже формується антикризова модель діяльності підприємств, необхідно її вивчити, повною мірою визнати і свідомо 

використати на практиці. 
Тому важливо проводити ретельне дослідження впливу структурних чинників, що визначають зміни персоналу підприємства, 

основними з яких є: невідповідність персоналу новим вимогам до персоналу (за рівнем зайнятості, професіонально-кваліфікаційній 
структури, рівнем і структурою витрат, режиму і ефективності зайнятості); обмеженість здібностей персоналу підприємства виробляти 
необхідну продукцію (унаслідок жорсткої технологічної організації виробництва і наявність вузькоспеціалізованих ресурсів). 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті визначено певні закономірності антикризового управління підприємствами, проведено класифікацію ризиків в соціально-трудових 
відносинах за суб'єктами, рівнями та предметами соціально-трудових відносин. Запропоновано комплекс антикризових заходів щодо 
управління людськими ресурсами в умовах виходу з економічної кризи, які ґрунтуються на принципах реструктуризації структури 
управління  та забезпечення адаптації  людських ресурсів до викликів глобальної економічної кризи.  
Ключові слова: антикризове управління, соціально-трудові відносини, людські ресурси, соціальні ризики, економічна криза. 
РЕЗЮМЕ 
В статье определены закономерности антикризисного управления на предприятии, приведена классификация рисков в системе социально-
трудовых отношений по  субъектам, уровням и предметам социально-трудовых отношений. Предложен комплекс антикризисных 
мероприятий по управлению человеческими ресурсами в условиях выхода из экономического кризиса, которые основаны на принципах 
реструктуризации структуры управления  и обеспечения адаптации  человеческих ресурсов к вызовам глобального экономического кризиса.  
Ключевые слова: антикризисное управление, социально-трудовые отношения, человеческие ресурсы, социальные риски, экономический 
кризис. 
SUMMARY 
Certain conformities to the law of antykryzysmanagement by enterprises, classification of risks is conducted in the socially-labour relations after 
subjects, levels and articles of socially-labour relations are certain in the article. The complex of antykryzysmeasures on the management by human 
capitals in the conditions of exit from an economic crisis is offered, which ґruntuyut'sya on principles of restructuring of structure of management  
and providing of adaptation  of human capitals to the challenges of global economic crisis.  
Keywords: anticrisis management, social-labour relations, human resources, social risks, economic crisis. 
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Страхування ґрунтується на певних базових положеннях, що лежать в його основі, як економічного інструменту. Такими 

положеннями є принципи страхування. Аналіз літературних джерел дозволив виявити, що значна частина принципів страхування, 
наведених різними науковцями, співпадає. Проте, у кожного з авторів різний підхід до їх визначення.  

В ході проведеного дослідження виявилось, що не всі принципи страхування можна застосувати до авіаційного страхування 
цивільної авіації. 

Питання, пов’язані з предметом дослідження, розглядались такими науковцями, як Александрова М.М., Внукова Н.М., Горбач 
Л.М., Осадець C.C.,    Федосов В.М. та ін..  

Метою даної статті є визначення принципів, що знаходяться в основі авіаційного страхування.  
В таблиці 1 наведено принципи страхування виділені різними авторами. 

Табл. 1.  
Порівняння принципів страхування виділених різними авторами. 

Автор/ № 
п.п. 

Осадець C.C.  Горбач Л.М. Александрова М.М. Внукова Н.М 

1 конкурентність - - - 
2 - вільний вибір 

страхувальником 
страховика, а 
страховиком – виду 
страхування 

вільний вибір 
страховика та виду 
добровільної форми 
страхування 

- 

3 страховий ризик страховий ризик страховий ризик причинно-наслідковий 
зв'язок подій 

4 страховий інтерес страховий інтерес страховий інтерес майновий економічний 
інтерес 

5 максимальна сумлінність максимальна сумлінність сумлінність 
(обов’язковість) 

найвищий ступінь 
довіри сторін 

6 страхові відшкодування не повинні 
при-носити страху-вальникові 
прибутку 

відшкодування в межах 
завданих збитків 

відшкодування збитків в 
межах реально завданих 
втрат 

виплата відшкодування в 
розмірі реаль-ного 
збитку 

7 - - страхування (як спосіб 
органі-зації страхового 
захисту) не може бути 
засобом збагачення 

- 

8 франшиза франшиза Франшиза використання франшизи 
9 суброгація суброгація Суброгація Суброгація 
10 контрибуція контрибуція Контрибуція - 
11 диверсифікація  диверсифікація диверсифікація диверсифікація ризиків 
12 перестрахування перестрахування - - 
13 співстрахуванн співстрахування - - 

 
Як видно з таблиці, у наведених авторів, співпадають такі принципи страхування, як страховий ризик, страховий інтерес, 

максимальна сумлінність, відшкодування в межах завданих збитків, франшиза, суброгація, диверсифікація. Щодо інших принципів 
страхування, погляди науковців різняться.  

Проаналізуємо наведені вище принципи страхування, на предмет дослідження даної статті. 
Конкурентність. В умовах ринкової та змішаної економіки, конкуренція є однією з основ її функціонування. На страховому 

ринку страховики, пропонуючи послуги з авіаційного страхування, конкурують один з одним, пропонуючи різні умови страхового 
покриття за різну ціну. Проте, при продажу послуг з обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, конкуренція, з нашої точки 
зору, не є такою значущою, як при добровільному страхуванні, оскільки умови обов’язкового страхування уніфіковані, тарифи 
регулюються на рівні держави, тобто страховики пропонують приблизно однакові умови страхового покриття за приблизно однакову ціну.  

Авіаційне страхування в Україні проводиться в обов’язковій і добровільній формах. Таким чином, принцип конкурентності щодо 
авіаційного страхування діє частково.   

Страховий ризик. В авіаційному страхуванні даний принцип має вагоме значення, оскільки, ризики притаманні авіаційній 
галузі, є досить специфічними, зокрема, катастрофічна їх природа, кумуляція та значні розміри страхових сум. Ми вважаємо, що саме 
специфіка страхових ризиків в авіаційному страхуванні є одним з основних факторів встановленням авіаційного страхування цивільної 
авіації обов’язковим. 

Страховий інтерес. Цей принцип також має вагоме значення для авіаційного страхування, так як в авіаційному страхуванні 
задіяні страхові інтереси багатьох осіб: власника повітряного судна, членів екіпажу, пасажирів, третіх осіб та ін., яким може бути завдана 
шкода внаслідок експлуатації авіаційної техніки. 

Максимальна сумлінність. Принцип максимальної сумлінності відіграє значну роль в авіаційному страхуванні. Приймаючи 
об’єкт на страхування, страховик покладається на інформацію, що надає йому страхувальник. На практиці процес андеррайтингу в 
авіаційному страхуванні зведений до мінімуму. Страховик приймає рішення про взяття об’єкта на страхування на основі документів, що 
надає йому страхувальник. Зазвичай перелік таких документів дуже обмежений, а на проведення додаткових досліджень стосовно об’єкту 
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страхування жодна із сторін не витрачає додаткових коштів. Крім того, й експертних установ, що можуть якісно надати таку послугу також 
бракує в Україні.  

Особливістю принципу максимальної сумлінності в авіаційному страхуванні, є те, що крім страховика і страхувальника, які 
повинні співпрацювати на принципах максимальної сумлінності, важливу роль в авіаційному страхуванні відіграє ще й третя сторона – 
держава (в данному випадку в особі Укравіації). Так, наприклад, основним документом для прийняття повітряного судна на страхування є 
сертифікат льотної придатності. Сертифікат льотної придатності - документ,  що  свідчить  про відповідність  екземпляра  повітряного 
судна чинним вимогам льотної придатності і дає  право  на  льотну   експлуатацію   згідно    встановленим обмеженням. [1]. Сертифікат 
видається Укравіацією. На практиці виявляється, що принцип максимальної сумлінності при здійсненні даної процедури не завжди діє. 
Інколи трапляються ситуації, коли страхувальник отримує сертифікат льотної придатності, не заважаючи на те, що у повітряного судна 
наявні технічні несправності та\або повітряне судно не задовольняє всі вимоги щодо льотної придатності.  

Страхові відшкодування не повинні приносити страхувальникові прибутку. Даний принципи притаманний будь-якому виду 
страхування, яке відноситься до ризикового страхування, і авіаційне страхування не є виключенням.  

Франшиза - це визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню 
страховиком, а покладається на страхувальника. Вона може бути визначена у вигляді певної грошової суми або у відсотках до всієї 
страхової суми. Завдяки застосуванню франшизи досягається поєднання самострахування зі страхуванням. [2] Основними функціями 
франшизи є захист страховика від дрібних та середніх збитків, а також франшиза спонукає страхувальника до вживання превентивних 
заходів, щоб не допустити настання збитку.  

В авіаційному страхуванні, франшиза застосовується лише при страхуванні авіаційного майна, франшиза застосовується. Таким 
чином, даний принцип має часткове відношення до авіаційного страхування. 

Суброгація. Суброгація - це передання страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) 
осіб у межах виплаченої суми.[2]  На вітчизняному ринку авіаційного страхування даний принцип страхування практично не діє. На нашу 
думку, найбільш можливий варіант реалізації права суброгації, може бути, коли подія відбулась через помилку авіадиспетчера.  

В закордонній практиці, даний принцип має більше значення. Так, наприклад, в США пілоти в більшості випадків не є 
співробітниками авіакомпанії, а працюють по контракту. Тому, якщо збиток трапляється через помилку пілота, до нього може бути 
пред’явлено претензію на відшкодування збитку. В США страховики пропонують такий вид страхування, як страхування відповідальності 
пілота. Цей вид страхування з’явився завдяки тому, що до пілота може бути пред’явлений регрес ний позов, через його помилку. 

Контрибуція. Контрибуція - це право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть 
відповідальність перед одним і тим самим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків. [2]  

В авіаційному страхуванні цей принцип діє лише щодо випадків втрати майна.  
Співстрахування. Теоретично, даний принцип міг би застосовуватись в авіаційному страхуванні, проте на практиці 

вітчизняного страхового ринку він не застосовується. Практика вітчизняного страхування склалась так, що співстрахування не 
здійснюється страховиками. Крім того, відсутні об’єднання страховиків такі, як пул авіаційного страхування, що дали б змогу впровадити 
даний принцип. 

Для авіаційного страхування виключно важливим є принцип перестрахування, через значні розміри страхових сум, кумуляцію 
ризиків та катастрофічність природи збитків, страховик не може повністю утримувати ризик лише на власному утриманні. 

  Диверсифікація.  Принцип диверсифікації в авіаційному страхуванні не відіграє ніякої ролі як для страховика, так і для 
страхувальника. Для страховика, що здійснює авіаційне страхування не має значення територіальна чи галузева диверсифікація повітряних 
суден, так як кожне окреме повітряне судно ніяк не пов’язане з іншим. В свою чергу, страхувальники на практиці надають перевагу роботі з 
одним страховиком. Крім того, всі ризики, що повинні бути обов’язково застраховані відповідно до чинного законодавства, в основному 
покриваються за одним полісом.  

Вільний вибір страховика та виду добровільної форми страхування. Цей принцип в повній мірі притаманний авіаційному 
страхуванню. Вільний вибір страховика –це право, яким може користуватись страхувальник не залежно від форми проведення страхування 
та кількості страховиків, що мають ліцензію на його проведення.  

При добровільній формі страхування  вільний вибір випливає з с самого поняття добровільної форми страхування: страхувальник 
і страховик приймають рішення щодо укладення договору добровільного трахування керуючись своїми економічними інтересами. 

Принцип причинно-наслідкового зв’язку подій. Цей принцип має відношення до виплати страхового відшкодування, а вірне 
встановлення причинно-наслідкового зв’язку подій визначає те, чи буде здійснено страхувальнику страхове відшкодування чи ні. Даний 
принцип відноситься до авіаційного страхування в повній мірі. 

Таким чином, в повній мірі авіаційне страхування ґрунтується на таких принципах: 
- Страховий ризик 
- Страховий інтерес 
- Максимальна сумлінність 
- Страхові відшкодування не повинні приносити страхувальникові прибутку 
- Перестрахування 
- Вільний вибір страховика та виду добровільної форми страхування 
- Причинно-наслідкового зв’язку подій 
Такі принципи як: 
- конкурентність   
- франшиза 
- суброгація 
- співстрахування 
- контрибуція 
мають часткове відношення до авіаційного страхування. 
 

РЕЗЮМЕ 
В статті автор розглядає та порівнює принципи страхування, які наводяться вітчизняними та російськими вченими-економістами. Автором 
доведено, що не всі загальні принципи страхування притаманні авіаційному страхуванню та виділено ті принципи, що притаманні йому в 
повній мірі і частково. 
РЕЗЮМЕ 
В статье автор рассматривает и сравнивает принципы страхования, которые выделяют отечественные и русские ученые-экономисты. 
Автором доказано, что не все общие принципы страхования характерны для авиационного страхования и выделено те принципы, которые 
характерны для него в полной мере и частично. 
SUMMARY 
In author is reviewing and comparing the insurance principles in the article, which are provided by Ukrainian and Russian scientist- economists. The 
author proved that not all of general insurance principals concerns the aviation insurance and pointed out those principles, that is fully concerns it and 
partially. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПІДТРИМКИ Й РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

 
Самойленко О.А., Буковинський державний фінансово-економічний університет   

 
Постановка проблеми. В програмно цільових документах останнього часу все частіше згадується туристична сфера та управління 

туристичною привабливівстю як основні перспективні напрямки розвитку економіки регіонів країни. Однак регулювання її має ряд доволі 
значних проблем, основою яких є, в першу чергу, недосконалість законодавчої бази, а в другу, особливості формування та функціонування 
управлінських структур розглянутої сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного регулювання різних сфер економіко-господарської діяльності, в 
тому числі сфери туризму та державного управління спрямованого на формування та управління туристичною привабливістю регуону 
свідчить, що українським вченим тут належить вагомий теоретичний  доробок. Цим питанням присвячені наукові праці Алєксєєвої Ю.В., 
Бакуменка В.Д., Бодрова В.Г., Вакуленка В.М., Валентюк І.В., Давиденко Л.І., Князєва В.М., Куца Ю.О., Лебединської О.Ю., Лугового В.І., 
Оболенського О.Ю., Пірен М.І., Ромата Є.В., Ситника Г.П., Сьоміна С.В., Ткаченка А.М., Чечель А.О., Шаптала  О.С. та ін.  

Виділення невирішеної проблеми. Необхідність розвитку різноманітних невиробничих напрямків поповнення бюджету, так само 
як і необхідність підвищення позитивного іміджу нашої країни, й цікавості до неї з боку іноземців на разі перестало вже бути питанням 
важливості і перейшло в розряд необхідності. Однак розвиток цей просто не можливий без правильного й обґрунтованого супроводу з боку 
законодавчої бази, як в плані розвитку самого туризму так і в напрямку підтримки і забезпечення сталої туристичної привабливості місць, 
регіонів, подій чи країни в цілому. Основна проблематика, що піднімається в даній роботі — дослідження базової документації управління 
туристичною галуззю загалом і привабливістю туризму зокрема. 

Мета наукової статті. Основною метою статті є дослідження законодавчої бази туристичної діяльності й формування й управління 
туристичною привабливістю, визначення в ній слабких місць та подача рекомендацій щодо вирішення знайдених проблем. 

Результати дослідження. В цей час в нашій державі можна декларувати активну позицію в напрямку підтримки й розвитку 
туризму, одначе декларації як дужа часто водиться не повністю відповідають дійсності, і основною причиною тут є відсутність покарання 
для тих хто не виконує різноманітні плани і програми розвитку, що створюються задля покращення ситуації, що склалася. 

Для кращого розуміння правового поля в якому доводиться працювати і існувати як туризму загалом так і організаціям чи особам, 
які зацікавлені в створенні туристичної привабливості варто почати з розгляду правової бази в сфері туристичної діяльності, що ґрунтується 
в першу чергу на відповідних положеннях Конституції України. Серед них слід виокремити ті, які досить тісно пов’язані зі сферою 
соціально-культурного життя та сферою туризму.  

Згідно зі ст. 45 Конституції України “кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів 
щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки”. У відповідності до ст. 33 Конституції України “кожному, хто на 
законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно 
залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в 
будь-який час повернутися в Україну” [1, с. 17].   

Ст. 42 Конституції України закріплює за кожним право на “підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава 
забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, 
неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і 
безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт” [1, с. 16]. Дані конституційні положення створюють вихідну правову базу для 
виробництва туристичних послуг як виду підприємницької діяльності. 

Міжнародних нормативно-правових актів, що так чи інакше стосуються сфери туризму, досить багато. Так, у Загальній декларації 
прав людини, Міжнародному пакті про цивільні та політичні права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права також 
йдеться про право на свободу пересування, право на відпочинок, право на свободу вибору сфери професійної діяльності. Міжнародним 
співтовариством прийнята досить велика кількість спеціальних документів, що регулюють різні сторони туристичної діяльності. Зазначимо 
лише, що їхнє прийняття надало додатковий імпульс розвитку туризму, викликало необхідність установлення в Україні відповідних 
правових норм, що регулюють дану сферу діяльності. 

Зрозумілим є той факт, що із здобуттям Україною незалежності однією з основних постала проблема створення стержня для 
проведення туристичної роботи який одночасно виключав би стихійну нормотворчість і в той час правильно корелювався з 
законопроектами, що прийняті і діють на теренах європейського співтовариства, адже на відміну від нашої держави там не перший рік 
поряд з нормами цивільного права діють спеціальні норми, що регулюють саме туристичну діяльність.  

15 вересня 1995 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про туризм”. Уперше туристичну діяльність регулював 
правовий акт, що має вищу юридичну силу – Закон. У його преамбулі вказувалося, що Закон “визначає загальні правові, організаційні та 
соціально-економічні засади реалізації державної політики  України в  галузі  туризму  та  спрямований  на  забезпечення закріплених 
Конституцією України прав громадян на  відпочинок, свободу  пересування, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 
задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. Закон встановив засади раціонального використання  
туристичних ресурсів та врегулював відносини, пов'язані з організацією і  здійсненням  туризму на території України” [2, с. 34].  Чина 
редакція Закону України “Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282–IV (вступив в силу 1 січня 2004 року) створює основу правової 
системи сфери туризму.  

Нормативно-правова база туристичної діяльності регулюється в свою чергу й загальним законодавством. До норм загального 
законодавства окрім Конституції України, якою закріплені основні права і свободи людини, їх гарантії, Цивільного та Господарського 
кодексів України – відносяться Закони України “Про захист прав споживачів”, який є основою державного регулювання безпеки товарів і 
послуг з метою захисту людини, її майнового та природного середовища, “Про порядок виїзду із України і в’їзду в Україну громадян 
України”, “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, “Про страхування”, “Про рекламу”, “Про державний кордон України”, 
“Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про охорону 
культурної спадщини” тощо. 

                                                           
© Самойленко О.А., 2012 
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Зазначимо, що при проведенні в межах дисертаційного дослідження соціологічного опитування “Проблеми розвитку туризму на 
Буковині”, серед чинників, які мають найбільше значення для вдосконалення та розвитку туризму зокрема і туристичної привабливості 
загалом, респонденти обрали: “нестабільність влади” як одну з основних проблемних причин, яка поступилася лиш проблемам з 
інфраструктурою (37% серед державних службовців та посадових осіб та 38% підприємців та працівників сфери обслуговування).  

Якщо досліджувати підтримку в основних законах, що регулюють туризм туристичної привабливості регіонів чи територій, можна 
прослідкувати, що дане питання знаходиться далеко не на першому місці, якщо розглядається взагалі. 

Так, наприклад, відповідно до ст.6 (Закону України про внесення змін до Закону України про туризм) Закону України “Про туризм” 
реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом [2, с. 34]: 

 визначення і реалізації основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму; 
 визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони; 
 спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програми розвитку туризму; 
 визначення основ безпеки туризму; 
 нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристичного,   готельного, екскурсійного та інших  видів 

обслуговування громадян); 
 ліцензування в галузі туризму, стандартизації і сертифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад 

фахівців туристичного   супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу; 
 встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу; 
 визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму; 
 участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку туризму; 
 організації і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму. 
Кожен з перерахованих у Законі напрямів державного регулювання в галузі туризму являє собою важливе явище, що спричинює 

прийняття законодавчих та інших правових актів, впливає на розвиток і розширення предмету правового регулювання, в якості якого 
виступає туристична діяльність. При цьому кожен з цих способів має своє коло, свою характеристику відносин, що виникають у 
державному регулюванні того або іншого напрямку туристичної діяльності. 

Зазначимо, що вищерозглянуті статті Закону України “Про туризм”, незважаючи на зовнішню декларативність їхнього змісту 
мають вирішальне значення для розвитку туризму в Україні. Однак вони регулюють лише розвиток і підтримку розвитку туристичної 
діяльності, однак не регулюють та не регламентують можливостей створення та управління туристичною привабливістю потенційних 
туристичних регіонів. 

Розуміння цього більш предметно розписано в Указі Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973, яким були схвалені Основні 
напрями розвитку туризму в Україні до 2010 р. [7, с. 14]. На виконання даного Указу Президента України Кабінет Міністрів України своєю 
постановою від 29 квітня 2002 р. № 583 затвердив Державну програму розвитку туризму на 2002–2010 рр. та передбачив для центрального 
органу виконавчої влади в галузі туризму щорічні асигнування з Державного бюджету України на її здійснення.  

Державною програмою розвитку туризму на 2002–2010 рр. передбачалося здійснення комплексу заходів щодо удосконалення 
системи управління туристичною галуззю, розроблення відповідних нормативно- правових актів, нагромадження на підприємствах 
туристичної галузі необхідних для здійснення структурних перетворень матеріальних і фінансових ресурсів, зміцнення існуючої 
матеріальної бази, удосконалення системи статистики у цій галузі, створення умов для реалізації інвестиційних проектів [7, с. 14]. 
Програма поклала початок фактичному державному регулюванню в галузі туризму, визначила основні напрямки розвитку туристичної 
галузі в країні з термінами реалізації до 2010 р. 

Однак мусимо зазначити, що програма так і не була виконана в запланованому обсязі, в тому числі і через відсутність системи 
пристосування в середині самої програми, а відповідно і неможливості її пристосовуватися до умов що змінюються (наприклад такими 
змінними факторами були і «Помаранчева революція», і Євробачення-2005 і світова криза того ж року). Окрім того, зважаючи на те, що ця 
програма носила рекомендаційний характер, за її результатами було виключно підведено підсумки. А ні розгляду проблем і прийняття 
відповідних законодавчих чи нормативних актів, а ні створення нової програми з включенням схем вирішення виявлених проблем так і не 
було прийнято (як на державному так і на місцевому рівнях, так в досліджуваному регіоні остання програма діяла до 2011 року, з того 
моменту жодних нових програмних документів прийнято не було). 

Окрім того, в Україні часів незалежності спостерігаються постійні реорганізації відомств та управлінь, в тому числі і відомства, що 
забезпечує державне регулювання туристичною діяльністю. Ще за часів СРСР у грудні 1988 р. ліквідували Головінтурист України і 
протягом 1989–1993 рр. органу державного управління в галузі туризму взагалі не було. Тільки у 1993 р. почав повноцінно працювати 
відповідний орган центральної виконавчої влади – Державний комітет України з туризму, безпосередньо підпорядкований Кабінету 
Міністрів України. Робота Держкомтуризму посприяла певному впорядкуванню галузі. Зокрема, значною мірою вивели з “тіні” діяльність 
туристичних підприємств, суттєво зменшилася кількість випадків шахрайств під час організації подорожей за кордон, розширився 
асортимент та якість послуг. Але мали місце й справедливі нарікання щодо неналежного виконання (чи невиконання взагалі) поставлених 
перед Держкомтуризмом завдань [7, с. 15].  

Ліквідація Держкомтуризму у 1999 р. та створення єдиного Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму на базі 
трьох державних комітетів теж не дало бажаного результату. Подальша практика довела, що така політика була хибною: повністю 
дотаційні молодіжна та фізкультурно-спортивна сфери відсунули туристичну галузь на третій план. Це відбулося як на центральному, так і 
на регіональному рівнях. Сумарні показники туристичної галузі у 1999–2000 рр. були найгіршими за всі роки незалежності (навіть 
порівняно з 1998 р., коли туризм зазнав значних втрат унаслідок фінансової кризи). Цікавим є факт, що в цей самий час у Російській 
Федерації відбувалася зворотна трансформація: організаційну структуру управління туризмом із відання Міністерства спорту передали у 
підпорядкування Міністерству економічного розвитку та торгівлі, а коментар “Російської туристичної газети” щодо цього факту був досить 
красномовним: “Безглуздий зв’язок туризму з фізкультурою розірвано” [7, с. 15].  

Наслідком усвідомлення проблем, що виникли в українському туризмі, стала реорганізація згаданого вище комітету (листопад 2001 
р.) і створення Державного департаменту туризму. І, нарешті, у квітні 2002 р. Указом Президента України була створена Державна 
туристична адміністрація України. 20 квітня 2005 р. Президентом України було підписано Указ “Про Міністерство культури і туризму 
України”. Відповідно до цього Указу було прийнято рішення реорганізувати Державну туристичну адміністрацію України та Міністерство 
культури і мистецтв України у Міністерство культури і туризму України [7, с. 15]. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 12 
липня 2005 р. № 564 створив у складі Міністерства культури і туризму України Державну службу туризму і курортів як урядовий орган 
державного управління в галузі туризму. Однак і така управлінська структура проіснувала лише до 9 грудня 2010 року, цим же законом всі 
функції в сфері туризму було покладено на «Міністерство інфраструктури України», одначе остаточно ці функції були йому передані лише 
в травні 2011 року, де для управлінням туризмом відведено «Департамент розвитку інфраструктури транспорту та туризму». 

Тобто можна зробити висновок, що владні структури незважаючи на постійне декларування важливості туристичної сфери далі 
декларування йти не бажають, більше того, на разі туризм за важливістю прирівняно до департаменту державної власності (якої вже 
практично не залишилося), тобто закинуто в дальній куток великої шафи за назвою «управлінський апарат». Окрім того, сам департамент ні 
за що практично не відповідає, оскільки для кожної окремої важливої в цій галузі події створюється окремий департамент чи агентство, 
наприклад відновлене «Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів», яке до того ж не управляється на пряму через міністра інфраструктури, якому 
воно де-юре підпорядковується, а керується опосередковано, через прийняття управлінських нормативних актів. 
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Якщо досліджувати розвиток туристичної сфери і управління її туристичної привабливості варто розглянути також такий її елемент 
як розвиток інвестиційної привабливості регіонів в розрізі їх потенційної туристичної привабливості. 

Розвиток курортно-рекреаційного господарства країни - одне з державних завдань, якому зараз знову почали приділяти 
обґрунтовану увагу, особливо це було актуальним в 2010-2011 роках коли на державному рівні було прийнято й профінансовано програму 
результатом якої став в тому числі і позиціонуючий елемент «Крим – перлина світу» [1].  

Після спаду в цій галузі протягом 90-х років, в тому числі і з причин що вже наводилися вище, починаючи з 2000 року було 
прийнято ряд нормативних актів, спрямованих на розвиток санаторно-курортної галузі та туристично-рекреаційних територій у 
цілому. Серед них найважливішими на нашу думку є: Закон "Про курорти" від 5.10.2000 р.; Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження загального положення про санаторно-курортні заклади» від 11 липня 2001 р. № 805; Постанову "Про затвердження 
Положення про порядок фінансування санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення в них за рахунок коштів Фонду соціального страхування 
України" від 28.12.1994 № 46; "Концепція розвитку санаторно-курортної галузі", яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 2003 Н231-р., яка щоправда так і не була прийнята до виконання; Постанова Кабінету Міністрів Україна № 872 від 26 липня 
2001р. «Про затвердження Порядку створення і введення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів», реакція на цей закон 
Міністерства охорони здоров'я «Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного кадастру природних лікувальних 
ресурсів» № 154 від 12.02.2010р.; Постанова Кабінету Міністрів України № 562 від 23 травня 2001 р. «Про затвердження Порядку 
створення і введення Державного кадастру природних територій курортів»; Постанова Кабінету Міністрів України № 1781 від 28 грудня 
2001 р. «Про затвердження Положення про регіональні природні ресурси»; та внесення змін і доповнень до закону «Про природно-
заповідний фонд України».  

Так наприклад відповідно до Концепції розвитку санаторно-курортної галузі [2], реалізація державної політики у сфері діяльності 
курортів повинна була стати одним з пріоритетних напрямів національної соціальної політики та економіки, одним з важливих і 
ефективних заходів організації відпочинку, профілактики, запобігання і зниження захворюваності та рівня інвалідності, зміцнення здоров'я 
населення всіх вікових груп, в першу чергу дітей і жінок репродуктивного віку. 

Реформування санаторно-курортної галузі повинне базуватися, з одного боку, на удосконаленні фінансово-економічних механізмів 
відтворення курортно-рекреаційного потенціалу, створенні доступного та ефективного ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг 
для максимального задоволення потреб населення, з іншого - на заохочення конкуренції та оптимізації управління цими закладами [2]. 

Слід також зазначити, що більш детально державну політику в галузі туризму описують програми розвитку туризму на 
національному та регіональному рівнях. Такими є, наприклад, Постанова Кабінету Міністрів «Про програму розвитку туризму в Україні на 
2002-2010 роки» [3], «Про заходи щодо розвитку яхтового туризму в Автономній Республіці Крим на 2011-2020р» [4], регіональні програми 
розвитку (Наприклад програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2011-2012р [5]) і т.д. Подібні програми, на відміну від Закону, 
описують конкретні заходи з реалізації ідей, закладених у законах і підзаконних актах. Так, у тексті «Програми розвитку туризму в Україні 
до 2005 року» зазначено, що її основною метою є реалізація державної політики в галузі туризму, стимулювання подальшого розвитку 
внутрішнього та міжнародного туризму, ефективного використання природного та історико-культурного потенціалу для створення єдиного 
сучасного конкурентоспроможного туристичного комплексу України. Це ж було зазначено і в програмі розвитку туризму 2002-2010. 

Однією з проблем, що існують в даний час в області туристичного законодавства є відсутність взаємозв'язку між нормами, що 
регулюють економічну діяльність суб'єктів туристичної індустрії та екологічним законодавством в України. Таким чином, склалася 
ситуація, в якій законодавство в галузі рекреації існує, але його значення в туристично-рекреаційної індустрії втрачається. 

Велике значення у створенні сприятливого клімату для роботи туристично-рекреаційної індустрії як вже стверджувалося має 
належним чином розроблене і ефективно діюче нормативно-правове поле для інвестиційної діяльності. Незважаючи на певні позитивні 
зміни у нормативно-правовому регулюванні туристично-рекреаційної сфери, законодавство, що регулює економіко-фінансову діяльність 
інвесторів, є неефективним. Застарілі і взаємовиключні положення вносять певні непорозуміння у поточну інвестиційну діяльність і не 
дають можливість розробити стратегію і тактику щодо активізації діяльності на перспективу. Аналіз існуючого нормативно-правового 
забезпечення в контексті інвестиційної діяльності в туристично-рекреаційної середовищі дає можливість виявити ряд недоліків: 

- Нормативно-правова база в сфері інвестування є надзвичайно мінливою. Так, Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
починаючи з 2002 року змінювався кілька разів на рік. Закони України «Про іноземні інвестиції» та «Про режими іноземних інвестицій» 
(перший протягом 8 років дії до моменту свого скасування) загалом змінювалися 25 разів. Якщо враховувати постанови, декрети Кабінету 
Міністрів України, Укази Президента, поправки та інші підзаконні акти, то такий стан справ відлякує як вітчизняних, так і іноземних 
інвесторів; 

- Законодавство повинно бути однозначним і закони повинні трактуватися однозначно. Особливо це стосується нормативно-
правових актів про інвестиційну діяльність; 

- Враховуючи важливу роль рекреаційно-туристичної галузі в економіці України та її окремих регіонів, доцільно було б у 
законодавчому порядку надати певні пільги інвесторам, які вкладають кошти в розвиток рекреації і туризму, особливо у відсталих в 
соціально-економічному розвитку територіях (наприклад, гірських). 

Іншими важливими способами правового регулювання в галузі туризму є стандартизація туристичної діяльності та сертифікація 
туристичного продукту. На теперішній час заходи з стандартизації та сертифікації у сфері туризму регламентуються Законами України 
“Про стандартизацію”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Про підтвердження відповідності”, Законом України “Про 
туризм”. Прийняті закони – перші українські законодавчі акти у сфері технічного регулювання, які розроблені з урахуванням європейських 
і міжнародних стандартів, норм і правил. Саме цього і вимагають стандарти вступу України до ЄС. 

Одним з найважливіших факторів розвитку в’їзного (іноземного) туризму є й вдосконалення візової стратегії України відносно 
іноземних держав, безпечних у міграційному відношенні. Як показує світова практика, зниження вартості віз до оптимального рівня й 
спрощення процедури їхнього оформлення є одним з найважливіших факторів збільшення в'їзних туристичних потоків. Відомо, що 
багатьох іноземних туристів, що бажають приїхати в Україну, відштовхує дорожнеча віз і тривала процедура їхнього оформлення.  

Україна донедавна фактично не проводила самостійної візової політики, а лише реагувала на зміни та виклики, що були ініційовані 
ззовні. Тим самим країна позбавлялася ефективного інструменту заохочення іноземних туристів. Одним з помилкових принципів 
української візової політики був так званий принцип паритетності, згідно якого до громадян іноземних країн застосовувалися ті ж самі 
візові вимоги, що останні висувають до громадян України. Лише в 2003 р. (введення безвізового режиму в’їзду в Україну для громадян 
Польщі та Угорщини) наша держава почала користуватися таким випробуваним дипломатичним інструментом як одностороннє скасування 
віз для тих країн, стосунки з якими являють особливий інтерес[8, С. 72].  

Впродовж останніх років надзвичайно гострою і нагальною залишається проблема оформлення віз громадянам України, які з 
метою туризму виїжджають за кордон, а також здійснення відповідної акредитації туристичних підприємств у консульствах іноземних 
держав в Україні. Штучні перешкоди навколо процесу надання туристичних віз іноземними дипломатичними представництвами будь-який 
фахівець галузі назве серед основних чинників, що обмежують розвиток міжнародного туризму в Україні [8, С. 73].  

Подібна ситуація не може задовольняти жодну з сторін, адже українські громадяни не потрапляють до країн, які за статистикою 
ЮНВТО, входять до двадцятки світових туристичних центрів. До того ж, такий стан справ щодо видачі туристичних віз громадянам 
України дискримінує права багатомільйонного загалу українських туристів, порушуючи основоположне право людини на вільну подорож і 
свободу пересувань, що проголошено Загальною декларацією прав людини 1948 р [8, С. 73]. На даний момент звісно можна відзначити, що 
певні зміни є, оскільки з того моменту деякі країни-туристичні центри відмовилися від віз чи спростили його, однак практика показує, що 
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тотальна відмова від віз з боку нашої держави не є таким вже ефективним інструментом підвищення власної туристичної привабливості 
якою вона є для європейських країн. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи вищевикладені думки, зазначимо, що специфічною особливістю формування нормативно-
правової бази в сфері туризму є комплексний характер цієї галузі права. До його складу входить значна кількість правових норм різної 
галузевої приналежності: конституційного, адміністративного, цивільного, екологічного, господарського, фінансового, податкового, 
трудового, митного, міжнародного права тощо. Загалом правові норми з питань туризму сьогодні містяться більше ніж у 200 нормативних 
актах і створюють відповідну систему туристичного законодавства. Разом з тим, не зважаючи на активне формування нормативно-
правового забезпечення в Україні, його вплив на розвиток туристичної індустрії ще суттєво не відчувається.  

Зважаючи на складність і багатогранність зазначеної проблематики, подальшого вивчення потребують методичні розробки 
ЮНВТО та відповідне міжнародне правове середовище, від якого суттєво залежить конкурентоспроможність українського туристичного 
продукту та обсяги надання туристичних послуг на внутрішньому та міжнародному ринках. Останні повинні бути адаптовані в Україні і 
отримати у подальшому відповідне організаційно-правове забезпечення. 

До того ж мусимо погодитися з тим фактом, що правове регулювання лише в деяких, побічних елементах, торкаєтсья регулювання 
туристичної привабливості як країни загалом так і її туристичних регіонів, що в свою чергу не приносить користі а ні країні а ні регіонам.  
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Кримінальне право тісно пов’язане з іншими галузями права, оскільки воно виконує охоронну функцію, здійснюючи яку бере участь у 
регулюванні тих суспільних відносин, що складають предмет інших галузей права [1]. При співіснуванні в одній правовій системі, для кожної галузі 
права необхідним є збереження свого предмету та методу як властивих тільки їм визначальних ознак. Для кримінального права України це 
положення є найбільш актуальним, бо як зазначено в ч. 1 ст. 3 Кримінального кодексу України (далі – КК України) єдиним джерелом законодавства 
про кримінальну відповідальність є КК України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 
права. Тому чистота та прозорість КК України обумовлюють особливі вимоги до закріплених в ньому норм, на що авторами вже зверталась увага. 

Відрізняючись від ряду інших галузей права, кримінальне право має тісний зв’язок із суміжними галузями права взагалі та кримінально-
процесуальним правом зокрема. Кримінальне право визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання можуть бути призначені 
особам, винним у вчиненні цих злочинів. З метою правильного з’ясування питання про винність особи у вчиненні злочину і правильного 
застосування до нього покарання встановлена особлива процесуальна процедура, яка виявляється в розслідуванні і розгляді кримінальних справ. Ця 
процесуальна процедура (кримінальний процес чи кримінальне судочинство) регулюються нормами кримінально-процесуального права, 
зосередженими в Кримінально-процесуальному кодексі України (далі – КПК України). Кримінально-процесуальне право є формою, в якій 
знаходить своє застосування кримінальне право. Кримінальне право і кримінально-правові відносини реалізуються через кримінально-
процесуальне право, через кримінально-процесуальні відносини. Саме тому ці процесуальні норми знайшли свій вираз в базовому нормативно-
правовому акті – КПК України. Якби не було кримінального права, кримінально-процесуальне право було б безпредметним [2]. Визначивши форму 
існування кримінально-матеріальних (КК України) та кримінально-процесуальних (КПК України) норм, доцільним вбачається дотримання їх 
поділу на матеріальні та процесуальні не тільки за функціями та правовою природою, але й за джерелом існування (закріплення). Національне 
джерело кримінального права не повинно бути переобтяжене нормами, яким притаманні предмет та метод кримінально-процесуального права, 
тобто кримінально-процесуальними нормами. Це порушує існуючий порядок здійснення кримінально-правових відносин. Проблема стає ще 
гострішою, якщо такі норми мають потенційну можливість впливати на основну – караючу – функцію кримінального права, та основний напрям 
діяльності державних органів з питань здійснення цієї функції – призначення  та реалізації покарання.  

Тому метою цієї статті є розгляд проблем існування кримінально-процесуальних норм в санкціях КК України та спроба їх 
розв’язання. 

                                                           
© Семикін М.В., Бесчастная В.В., 2012 
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Питання співіснування та взаємодії інституту покарання та кримінально-процесуальних інститутів вивчалися такими вченими, як П.П. 
Андрушко, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.К. Грищук, Т.А. Денисова, О.О. Дудоров, І.В. Красницький, О.М. Костенко, Л.М. 
Кривоченко, Л.М. Лобойко, В.В. Мальцев, В.Т. Маляренко, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, М.І. Панов, А.В. Савченко, В.В. Сташис,  В.Я. 
Тацій, В.М. Трубніков, В.П. Філонов, О.Г. Фролова, М.І. Хавронюк та інші. Але не зважаючи на це, питання закріплення в санкціях КК України 
кримінально-процесуальних норм майже не розглядалося. 

Як зазначає В.І. Борисов, санкція – це частина кримінально-правової норми та частина статті КК, яка визначає вид і розмір покарання  за 
злочин, передбачений диспозицією КК [3]. Тобто в санкції статті КК України передбачено вид і розмір зазначеного в ст. 50 КК України заходу 
примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом 
обмеженні прав і свобод засудженого. Вичерпний перелік цих заходів примусу міститься в ст. 51 КК України та набуває деталізації у ст. ст. 52-64, 
98-102 КК України. 

Загальновідомо, що ефективність кримінальних покарань залежить від ефективності конструкції санкцій Кримінального кодексу. Якою б 
досконалою не була система кримінальних покарань, ефективність її складових у боротьбі зі злочинністю визначається не лише власними якостями, 
а й тим, наскільки науково обґрунтовано, оптимально й якісно побудовано кримінально-правові санкції [4].  

Отже, санкціями КК України можуть бути передбачені лише вид і розмір покарання. Але під час аналізу санкцій КК України стає 
очевидним, що вони містять інші примусові заходи, не передбачені в ст. 51 КК України. Так, санкції деяких норм КК України (наприклад, ст. 176 
КК України – порушення авторського права і суміжних прав; ст. 177 КК України – порушення прав на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію; 2031 КК України – незаконний обіг 
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва тощо) передбачають кримінально-
процесуальні способи вирішення питання про речові докази – знищення певного виду майна. Ці кримінально-процесуальні дії знаходять 
своє безпосереднє відображення в п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 81 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК України) та, з нашої точки 
зору, взагалі не повинні знаходитись в санкціях КК України, оскільки знищення не є видом покарання. 

Також виникають спірні питання під час аналізу закріпленого в санкціях КК України покарання у виді конфіскації майна та так 
званої спеціальної конфіскації – вилучення предметів та інших речей, які були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як 
засоби чи знаряддя вчинення злочину; предметом злочину, пов’язаного з їх незаконним обігом; здобуті в результаті вчинення злочину або 
на які було спрямовано злочин – що застосовується в кримінальному процесі як один із засобів вирішення питання про речові докази, але 
має своє безпосереднє відображення й в санкціях статей КК України. З цього приводу Н.О. Гуторова запропонувала скасувати у КК України 
покарання у виді конфіскації майна на тій підставі, що воно «несумісне з існуванням демократичної, ринково-орієнтованої держави» [5]. 

М.І. Хавронюк з метою припинення суперечок, які виникають у зв’язку з недосконалістю норм КК України, що регулюють конфіскацію 
майна, пропонує трансформувати цей вид покарання у два інші види: 1) конфіскацію майна, здобутого злочинним шляхом, а також нажитого 
шляхом використання майна, здобутого злочинним шляхом; 2) спеціальну конфіскацію майна. Щодо останнього виду покарання, вчений 
запропонував доповнити КК України статтею 59-1 «Спеціальна конфіскація», яка складалася з п’яти частин та фактично дублювала ст.ст. 
78 та 81 КПК України, що присвячені питанням визначення речових доказів та порядку поводження з окремими їх видами [6]. Вважаємо, 
що запропоновані М.І. Хавронюком доповнення до КК України доцільно залишити на розгляд науковців-процесуалістів та не 
переобтяжувати національний кримінальний закон суто процесуальними нормами, штучно піддаючи їх кримінально-матеріальному 
забарвленню.   

А від цього виникає питання про доцільність існування в санкціях КК України (які повинні передбачати вид та розмір покарання!) 
кримінально-процесуальних норм, які регулюють конфіскацію, знищення та вилучення певного виду майна. Під певним видом майна пропонуємо 
розуміти те майно, на яке безпосередньо вказано в санкціях статей КК України (наприклад, санкцією ч.1 ст. 176 КК України передбачено 
конфіскацію та знищення всіх незаконних примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, 
відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення; санкцією ч.3 ст. 204 КК України 
передбачено вилучення та знищення незаконно вироблених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів з конфіскацією 
обладнання для їх виготовлення) 

Вважаємо за доцільне проаналізувати норми КК України, які закріплюють ці положення. Спеціальна конфіскація передбачена ч.ч. 11 та 
12 ст. 158, ст. 201, ч.ч. 1 та 2 ст. 204, ст. 208, ст. 209, ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 240, ст. 244, ст. 246, ст. 248, ст. 249, ст. 300, ст. 301, ст. 305, ч. 1 ст. 
306, ст. 332, ст. 334, ст. 361, ст. 3611, ст. 3612, ст. 362, ст. 3631  КК України. Знищення окремих предметів передбачено ч. 3 ст. 204 КК 
України. Одночасно спеціальна конфіскація та знищення певних предметів передбачені ст. 176, ст. 177, ст. 2031 ст. 229 КК України. 

Конфіскація, знищення та вилучення певного виду майна не передбачені нормами Загальної частини КК України та є нетиповими для 
кримінального права взагалі, на сьогоднішній час відсутній нормативно-правовий акт чи комплексне роз’яснення з питань їх застосування. 
Існують лише поодинокі, фрагментарні спроби вирішити це питання. Так, наприклад, Пленум Верховного Суду України у п. 13 «Про 
судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» №8 від 03.06.2005 зазначає, що санкціями статей 201, 305 КК 
України передбачено обов’язкову конфіскацію предметів контрабанди. Предмети зі спеціально виготовленими сховищами та транспортні 
засобами, які використовувалися для приховування контрабандного товару при переміщенні через митний кордон, можуть бути 
конфісковані на підставі ст. 81 КПК України за умови визнання їх речовими доказами [7]. 

Існують й термінологічні недоліки в конструюванні санкцій статей, які передбачають спеціальну конфіскацію. Так, наприклад, 
санкція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає вилучення та знищення певних предметів. Тобто на одному рівні визначаються такі поняття як 
вилучення та спеціальна конфіскація без жодного роз’яснення в нормах Загальної частини КК України. Вважаємо, що спеціальна 
конфіскація, вилучення та знищення є суто процесуальними діями, яким не має місця в КК України. В цьому аспекті Л.М. Лобойко влучно 
зазначає чим саме кримінально-процесуальні норми відрізняються від норм кримінального права: вони є похідними від норм кримінального 
(матеріального) права (останні в субординації норм посідають провідне становище); вони регламентують, головним чином, процедуру 
здійснення кримінально-процесуальної діяльності, а тому відображають динамічні характеристики процесуальних відносин (на відміну від 
матеріальних – статистичних); адресатами кримінально-процесуальних переважно є посадові особи органів дізнання, слідчі, прокурори та судді 
(кримінально-матеріальних – винна у вчиненні злочину особа, потерпілий (якщо він є), суд, суддя). 

До того ж, через таке закріплення існування кримінально-процесуальних норм в санкціях КК України гіпотетично безпідставно 
розширюється коло суб’єктів, що можуть їх застосовувати: відповідно до ст. 81 КПК України питання про речові докази вирішується за 
вироком, ухвалою чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи. Згідно із ч.1 ст. 51 КК 
України покарання застосовується лише за вироком суду.  

Тобто під час розгляду санкцій названих статей, складається враження, що в КК України передбачено не 12, а 13 видів покарань, 
що в його санкціях легалізований вид покарання, який не передбачений в ст. 51 КК України, який до того ж має іншу правову природу – 
кримінально-процесуальну. Одразу ж постає питання про теоретичну можливість застосування санкцій КК України крім суду ще й органом 
дізнання, слідчим, прокурором. Воно повинно вирішуватися на користь КК України. А тому – це питання, перш за все, потребує 
узгодження та вирішення на теоретичному рівні.  

За таких обставин, виникає декілька способів вирішення проблеми, що склалася: 
- закріплення знищення, вилучення та спеціальної конфіскації певного виду майна як конкретних окремих видів покарань в ст. 51 

КК України; 
- вилучення із санкцій КК України знищення, вилучення та спеціальної конфіскації певного виду майна та, за необхідності, 

роз’яснення на рівні Пленуму Верховного Суду України, за вчинення яких злочинів і щодо якого майна можна застосовувати п.п. 2, 3 ч. 1 
ст. 81 КПК України. 
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Враховуючи кримінально-процесуальну природу знищення, вилучення та спеціальної конфіскації певного виду майна, їх 
передбачення як нового виду покарання представляється недоцільним.  

Тому, з нашої точки зору, це питання має бути вирішене за останнім способом, що вимагає вилучення термінів «знищення», 
«вилучення» та «конфіскація» певного виду майна із КК України та використовування цих термінів суто в кримінально-процесуальному праві – 
тобто КПК України. Адже кримінально-процесуальний закон забезпечує реалізацію кримінального матеріального закону, а тому має щодо 
нього допоміжний характер.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто деякі проблемні питання співіснування та взаємодії інституту покарання та кримінально-правових інститутів; 
розроблено засоби вирішення таких проблем. 
Ключові слова: кримінально-правова санкція, кримінально-процесуальні норми, вид і розмір покарання, спеціальна конфіскація. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы сосуществования и взаимодействия института наказания и уголовно-
процессуальных институтов; разработаны способы разрешения таких проблем. 
Ключевые слова: уголовно-правовая санкция, уголовно-процессуальные нормы, вид и раз мер наказания, специальная конфискация. 
SUMMARY 
The paper deals with some problems of coexistence and cooperation of the Institute of punishment and penal institutions, developed methods of 
solving such problems. 
Keywords: criminal penalties, criminal procedure, type and time penalties, special confiscation. 
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Постановка проблеми. Взаємодія влади і бізнесу є однією з найважливіших умов успішного соціально-економічного розвитку 

нашої країни в цілому і регіонів зокрема. Органи державної влади і бізнес повинні працювати узгоджено, в загальних інтересах населення, 
формуючи партнерські моделі взаємовідносин у різних сферах. І тут виключно важливо знайти баланс інтересів, необхідний для реалізації 
суспільно значущих проектів і програм. Одним з варіантів таких взаємовідносин і є державно-приватне партнерство. 

Актуальність застосування механізму державно-приватного партнерства в останні роки обумовлюється значимістю питань 
залучення приватного капіталу, розвитку національної, регіональної та місцевої інфраструктури, розширення сфери послуг для населення 
та підвищення їх якості. 

Інфраструктурне забезпечення аграрних підприємств через об’єктивну територіальну обмеженість рамками окремого сільського 
поселення або району має не тільки чітко виражений суб’єктно-диференційований характер, а й певну просторову структуру. Тому постає 
необхідність у розробці найбільш ефективних принципів функціонально-просторового моделювання його архітектури, які дозволили б у 
перспективі реалізувати прояв економічного ефекту у діяльності аграрних підприємств від  формування й функціонування 
інфраструктурного забезпечення. 

Вважаємо, що основоположні принципи державно-приватного партнерства можуть бути закладені як база оптимальної 
функціонально-просторової архітектури інфраструктурного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні проблеми теорії і практики державного управління й соціального 
партнерства, а також перспективні форми державно-приватного партнерства розглянуті в наукових публікаціях таких вітчизняних вчених 
як В.М.Вакуленко, О.В.Берданова, Н.Г.Діденко, Н.А.Сич, А.Ф.Ткачук, І.О.Федіва, Є.О.Фишко та ін. 

Російські науковці (В.Г.Варнавський, В.Н.Мочальников, Л.І.Єфімова, В.А.Михєєв, В.Є.Манжикова, Є.А.Коровін, Є.Ю.Бондаренко, 
В.І.Якунін та ін.) приділяють додаткову увагу дослідженню таких аспектів механізму державно-приватного партнерства: партнерство 
держави та приватного сектору в різних сферах економіки; державно-приватне партнерство в реалізації пріоритетних національних 
проектів та ін. 

Зважаючи на зміни у діючому законодавстві України, недостатній досвід реалізації проектів, спрямованих на організацію 
розбудови інфраструктури, із застосуванням механізму державно-приватного партнерства постає необхідність обґрунтування варіативності 
функціонально-просторової архітектури інфраструктурного забезпечення аграрних підприємств. 

 Мета статті – дослідження варіативного ряду моделей реалізації механізму державно-приватного партнерства в рамках діючої 
державної політики розвитку інфраструктури з метою визначення принципів функціонально-просторового моделювання інфраструктурного 
забезпечення аграрних підприємств. 

Основний матеріал дослідження. Соціально-економічні трансформації, властиві сучасній економіці, суттєво впливають на 
господарчу діяльність аграрних підприємств та негативно позначаються на функціонуванні об’єктів інфраструктури села. Функціонування 
розвиненої інфраструктури сільських територій є одним з вирішальних факторів забезпечення сучасних стандартів життя населення. 
Сьогоденна соціально-економічна ситуація на рівні окремих сільських населених пунктів може бути охарактеризована, як надзвичайно 
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складна: відбулося помітне скорочення чисельності підприємств, установ і організацій інфраструктури села; внаслідок незадовільних умов 
роботи і проживання на селі та подальшого ускладнення демографічної кризи спостерігається скорочення поселенської мережі. При цьому 
така ситуація має прямий вплив на економічний розвиток аграрних підприємств України. Оскільки саме інфраструктура, по-перше, сприяє 
забезпеченню потреб сільськогосподарського виробництва в кваліфікованих кадрах, формуванню якісного кадрового резерву, відтворенню 
та закріпленню професіоналів та молодих спеціалістів на певній сільській території внаслідок потенційно повного задоволення їх 
соціально-побутових потреб за місцем проживання, а, по-друге, формує сукупну єдність інженерно-технічних об'єктів, які утворюють 
певну динамічну систему забезпечення необхідного матеріально-технічного рівня ефективного й результативного функціонування 
підприємств аграрного виробництва. 

Сьогодні, на сучасному етапі розвитку ринкової інфраструктури, в агарному секторі економіки за надання інфраструктурних 
послуг, особливо соціально-економічних, здебільшого компетентна суспільна влада. Про це яскраво свідчить переважаючий обсяг 
бюджетних фінансових інвестицій в об’єкти інфраструктури поряд з приватними інвестиціями та цільовими внесками юридичних і 
фізичних осіб.  

Інфраструктурне забезпечення здебільшого розглядається науковцями в рамках організації інноваційного розвитку підприємств, 
тому визначення, які зустрічаються в сучасній літературі мають характер, переважно обмежений функціональною специфікою досліджень. 
Немає обґрунтування самої економічної категорії «інфраструктурне забезпечення», хоча для цього є достатньо вагомих підстав.  

На нашу думку, основою вектору наукового пошуку при обґрунтуванні даної категорії повинно бути підприємство, яке 
розвивається під впливом певних екзогенних умов функціонування ринкової інфраструктури (соціальної, виробничої,  інституціональної), 
які відповідають специфіці галузі, та ендогенних факторів впливу на його господарчу діяльність. Інфраструктурне забезпечення є, так би 
мовити, конкретним варіантним об’єднанням необхідних для підприємства функцій, реалізація яких повинна забезпечити необхідні умови 
для його ефективного господарювання відповідно до зазначених факторів впливу. При цьому варіантність об’єднання підкреслює не 
статичність формування інфраструктурного забезпечення та необхідність пошуку його найбільш оптимального  складу та функціонально-
просторої архітектури. За виконання цих функцій «компетентні» різні інститути та об’єкти інфраструктури відповідно до їх розмежування 
за функціональним критерієм. 

Таким чином, під інфраструктурним забезпеченням слід розуміти конкретне варіантне об’єднання об’єктів інфраструктури різного 
функціонального призначення, які з урахуванням екзогенних та ендогенних факторів впливу призвані створювати умови для ефективної 
економічної діяльності й розвитку ринкових суб’єктів. 

Інфраструктурне забезпечення діяльності аграрних підприємств завдяки чіткій територіальній визначеності рамками окремого 
сільського поселення або регіону має певну просторову структуру і функціонує в адміністративному полі місцевих органів влади. Тому 
постає необхідність у розробці найбільш ефективних принципів функціонально-просторового моделювання архітектури такого 
забезпечення, які дозволили б у перспективі реалізувати прояв економічного ефекту у діяльності аграрних підприємств на основі балансу 
інтересів бізнесу та реалізації суспільно значущих проектів сільських громад зі створення соціальної інфраструктури завдяки механізму 
державно-приватного партнерства. 

Упродовж останніх років в Україні набуває актуальності питання розвитку відносин публічно-приватного партнерства (або, згідно 
із законодавством, державно-приватного партнерства) та його ролі у підвищенні ефективності впровадження інфраструктурних проектів як 
на національному, так і на місцевому рівнях. Про це свідчить розробка нормативно-правової бази для таких відносин. Зокрема, нещодавно 
було прийнято Закон України «Про державно-приватне партнерство», в якому визначено організаційно-правові засади взаємодії державних 
та приватних партнерів та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі [3, С. 5]. 

Однак, досі, не дивлячись на гостру необхідність розвитку інфраструктури, зокрема в аграрному секторі економіки, частка 
реалізованих за допомогою механізму державно-приватного партнерства інфраструктурних проектів є незначною. 

Державно-приватне партнерство – це угода між публічною (центральні, регіональні органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування й уповноважені ними «публічні» організації й установи) й приватною сторонами про надання інфраструктурних послуг 
населенню або про надання допомоги державі й муніципалітетам у наданні цих послуг [1, С. 5].  

Згідно з законом України «Про державно-приватне партнерство» Державно-приватне партнерство – співробітництво між державою 
Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими 
законодавчими актами [2]. 

У законі сформульовані основні ознаки публічно-приватного партнерства, серед яких: 
– забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності 

державним партнером без залучення приватного партнера; 
– довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 
– передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства; 
– внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством [2]. 
Участь приватного сектора в розвитку інфраструктурних інститутів, навіть якщо домінуюче положення в їх управлінні й 

функціонуванні належить публічній стороні, є не тільки корисною, а й стимулюючою до підвищення ефективності надання 
інфраструктурних послуг. При цьому така взаємовигідна з позицій інституціонального розвитку та зниження трансакційних витрат угода 
має різноманітні інструменти й шляхи залучення приватного сектора аграрного виробництва до суспільно значимих проектів. 

Під час такого співробітництва між державою і суб’єктами господарювання досягаються кращі техніко-економічні показники та 
результати господарювання, ефективніше використовуються державні ресурси і комунальне майно [3, С. 5]. 

Для держави участь в реалізації механізму державно-приватного партнерства обумовлюється рядом чинників: 
– низька ефективність функціонування об’єктів інфраструктури, що повністю знаходяться в компетенції публічного сектору, що 

пов’язано, перш за все, з необ’єктивною з точки зору потреб, нераціональною й загалом непрозорою схемою фінансування, не завжди 
ефективними методами державного регулювання тощо;  

– на сьогодні об’єктивні потреби в фінансових інвестиціях у функціонування й розвиток існуючого потенціалу 
інфраструктурного забезпечення значно перевищують можливості їх реалізації коштами державного бюджету та ресурсами публічного 
сектора; 

– існує значний дефіцит у публічному секторі інфраструктурного забезпечення аграрного підприємства в бізнес-інформації, 
новітніх розробках (технологіях, інноваціях, ноу-хау), кваліфікованих кадрах (як управлінських, так і технічних), діючих ефективних 
бізнес-моделях тощо. 

Для приватного сектору інтереси участі в інфраструктурних проектах, що виконуються на засадах механізму державно-приватного 
партнерства, наступні: 

– приватний оператор отримує в довгострокове користування державні активи, що не належать йому, на умовах сплати 
концесійних/орендних платежів. Інвестуючи, приватний оператор має достатні гарантії повернення коштів, оскільки держава, як партнер, 
несе певну відповідальність за забезпечення мінімального рівня рентабельності [3, С. 19];  

– існує варіант, коли публічна сторона угоди погоджується виділяти концесіонеру додаткові кошти з бюджету, якщо той, в 
свою чергу, зобов’язався постійно підвищувати якість надання інфраструктурних послуг; 
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– оскільки приватний оператор є, в першу чергу, ринковим суб’єктом господарювання, підприємцем та діє на ліберальних 
засадах прийняття управлінського рішення, він здатен завдяки впровадженню різних інновацій, створенню дієвої мотиваційної системи, 
підвищенню продуктивності праці досягнути підвищення прибутковості інфраструктурного об’єкта під час реалізації проекту державно-
приватного партнерства.  

Для подальшого формування власних ефективних принципів функціонально-просторового моделювання архітектури суб’єктно-
диференційованого інфраструктурного забезпечення, що оптимально поєднують ринковий механізм та державне регулювання, необхідно 
більш ґрунтовно дослідити існуючі моделі державно-приватного партнерства в інфраструктурі. Надамо роз’яснення щодо змісту та 
економічної сутті деяких наведених моделей.  

Акціонування в даному випадку передбачає здійснення управління підприємством державної, в тому числі муніципальної, 
власності за ринковими принципами й механізмами, притаманними приватному сектору. 

 «Результативний контракт» (performance contract), договір на надання послуг, контракт на управління, контракт на експлуатацію й 
технічне обслуговування (O&M): види угод, у яких приватне підприємство надає послуги державному підприємству/концеденту 
(наприклад, послуги з управління, більш ефективної організації виставляння рахунків, збору плати, маркетингу), при цьому оплата послуг 
залежить від досягнення визначених угодою результатів [1, С. 6]. 

Франчайзинг, кооперативи, угоди про спільну діяльність: в широкому розумінні в рамках досліджуваного державно-приватного 
партнерства такий вид економічних відносин між суб’єктами передбачає надання у використання підприємству-суб’єкту 
інфраструктурного забезпечення більш досвідченим та розвиненим оператором ринкової інфраструктури своїх знань, репутації, 
розробленої бізнес-моделі разом з певною часткою ресурсів, кадрів.   

BOT (Build-Operate-Transfer – «будівництво – експлуатація – передача»), BOOT (Build-Own-Operate-Transfer – «будівництво – 
володіння – експлуатація – передача»), DBFO (Design-Build-Finance-Operate – «проектування – будівництво – фінансування – 
експлуатація»), DCMF (Design-Construct- Management-Finance – «проектування – будівництво – управління – фінансування»), незалежні 
енергетичні компанії (Independent Power Producer – IPP), BOO (Build-Own-Operate – «будівництво – володіння – ш експлуатація»): схожі 
форми угод, у рамках яких проектна компанія здійснює будівництво (або ремонт/реконструкцію), і експлуатацію об'єкта, а також надає 
послуги публічному підприємству або постачальникові послуг (наприклад, регіональному державному органу охорони здоров'я) або 
кінцевому споживачеві. Як приклад можна привести виробіток електроенергії, очищення води, автомобільну дорогу, лікарню й інші 
проекти. Створений об'єкт інфраструктури може бути переданий або не переданий державі після закінчення певного часу, зазначеного в 
контракті (на що іноді вказує абревіатура «Т» - передача («Transfer») [1, С. 6]. 

З позиції розбудови інфраструктури з урахуванням сучасної державної політики слід зазначити наступне. Зокрема, у відповідно до 
статті 8 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [3] порядок та умови одержання приватним  партнером права на 
користування земельними  ділянками визначаються  в умовах   конкурсу по визначенню приватного партнера для укладання договору в 
рамках  державно-приватного партнерства.  

Заслуговує на увагу той факт, що фінансування робіт з розробки (виготовлення) землевпорядної документації  та  її  експертизи 
здійснюється за рахунок коштів особи, яка надала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства – приватного партнера.   

Крім того, необхідно врахувати, що згідно із частиною 5 статті 7 вищевказаного закону об'єкти  державно-приватного  партнерства  
не  можуть бути приватизовані протягом  усього  строку здійснення державно-приватного партнерства. 

Договір оренди, аффермаж, концесія: даний тип угод регулює відносини між проектною компанією, яка бере на себе зобов’язання 
щодо представлення певних послуг безпосередньо кінцевим споживачам. При цьому відмінність таких договорів проявляється в різних 
економічних аспектах прояву відносин навколо об’єкта угоди. По-перше, може бути окресленим питання зобов’язань по здійсненню 
проектною компанією інвестицій, фінансового й технічного контролю, формуванню основних фондів,  – так, договір аффермажа 
(узгодження) не передбачає такої відповідальності з боку приватної компанії, згідно з даною угодою приватне підприємство експлуатуючи 
інфраструктурний об’єкт, покриває експлуатаційні витрати, забезпечує певний рівень рентабельності та якості послуг, що надаються.  По-
друге, відмінністю є розповсюдження прав власності на створені проектною компанією активи в процесі її діяльності, – так, зазвичай, 
договір концесії передбачає, що права власності на знов створені активи належать концесіонеру. 

Висновки та пропозиції. Отже, запропонований варіативний ряд моделей реалізації механізму державно-приватного партнерства 
формує множину просторово-поліфункціональної архітектури інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємства. 

Інфраструктура аграрного ринку є найбільш привабливим напрямком застосування механізму державно-приватного партнерства. 
Об’єднання фінансових ресурсів державного і приватного сектору дозволить ефективніше вирішувати економічні і соціальні завдання. 
Причому, від такого об’єднання у формі державно-приватного партнерства виграють і бізнес і держава. Зрештою це служить підвищенню 
якості життя населення і посиленню конкурентоспроможності економіки. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті здійснено дослідження варіативного ряду моделей реалізації механізму державно-приватного партнерства в рамках діючої 
державної політики розвитку інфраструктури з метою визначення принципів функціонально-просторового моделювання інфраструктурного 
забезпечення аграрних підприємств. 
Ключові слова: державно-приватне партнерство, інфраструктура, інфраструктурне забезпечення, функціонально-просторова архітектура. 
РЕЗЮМЕ 
В статье осуществлено исследование вариативного ряда моделей реализации механизма государственно-частного партнерства в рамках 
действующей государственной политики развития инфраструктуры с целью определения принципов функционально-пространственного 
моделирования инфраструктурного обеспечения аграрных предприятий. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, функционально-
пространственная архитектура. 
SUMMARY 
In article research variance of some models of realisation of the mechanism of state-private partnership within the limits of an operating state policy 
of development of an infrastructure for the purpose of definition of principles of is functional-spatial modelling of infrastructural maintenance of the 
agrarian enterprises is carried out. 
Keywords: state-private partnership, an infrastructure, infrastructural maintenance, is functional-spatial architecture. 
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