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ПЕРЕДМОВА

Ефективне функціонування бізнесу  в умовах переходу до
постіндустріального суспільства безпосередньо пов’язано з використанням
соціальних  інновацій. Необхідність розуміння доцільності формування
соціально-інноваційної політики та дослідження  перспектив її
впровадження в практику  обумовлена фундаментальним значенням
соціально-інноваційної сфери для ефективного функціонування будь-якої
сучасної держави.  Саме тому  все більшої  актуальності набувають питання
формування соціально-інноваційної   політики розвитку як держави, так і її
регіони та підприємств.

Дана колективна монографія присвячена    дослідженню питань
формування соціально-інноваційної політики  і виконана  в межах
теми дослідження  «Методологія управління підприємствами різних
організаційно-правових форм та форм власності» (державний
реєстраційний  номер 0107U001146, 2006-2017рр.).

Монографія   складається з передмови,  семи  розділів,  кожен з яких
присвячено  дослідженню певної наукової проблеми, а також відомостей
про колектив  авторів.

В першому розділі «Роль інновацій в  управлінні державою, регіоном
та  підприємством»   обґрунтовано вплив циклічності розвитку економіки
на глобальні інноваційні процеси, проаналізовано інноваційний розвиток
України в контексті періодичних трансформацій, визначено роль
інноваційного самоуправління в розвитку регіонів, розглянуто вплив
інноваційної культури на формування соціально-інноваційноїх політики. В
другому розділі «Теоретичні аспекти форування соціально-інноваційної
політики розвитку підприємств України»  досліджено теоретичні аспекти
та наведено пропозиції щодо  формування соціально-інноваційної політики
підприємств України. В третьому розділі «Методичні підходи до  оцінки
соціально-економічного та інноваційного потенціалу держави, регіонів,
підприємств»   увага дослідників зосередилась на методиках оцінки
ефективності соціально-інноваційної діяльності регіонів та підприємств,
аналізі їх  інноваційної активності, інформаційному забезпеченні аналізу.
Дослідження  науковців, представлені в четвертому розділі «Соціально-
інноваційні моделі та стратегії   розвитку: практика, проблеми,
перспективи»,  включають дослідження стосовно досвіду країн ЄС в сфері
інноваційного розвитку, визначення впливу  особливих економічних зон
Польщі на розвиток інноваційної діяльності, запровадження концепції
LEAN PRODUCTION на промислових підприємствах в Україні як
передумови переходу національної економіки до п’ятого технологічного
укладу.  В п’ятому розділі «Місце  людського капіталу та вищої освіти в
соціально-інноваційному  розвитку» розглянуто інтелектуалізаційні
складові міжнародного руху людських ресурсів в умовах глобалізаційного
розвитку, визначено місце людського капіталу в соціально-інноваційному
розвитку регіонів України, охарактеризовано соціально-економічний
потенціал вітчизняної вищої школи.  Шостий розділ «Проблеми та
тенденції  розвитку соціальної економіки» містить доробки науковців щодо
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місця соціальної сфери в системі інноваційної економіки, сутності
соціальних інновацій та місця в політиці соціалізації національної
економіки, соціального діалогу як основи соціального розвитку держави.
Сьомий, заключний розділ «Підвищення рівня якості життя в регіонах на
основі вдосконалення взаємодії органів влади та місцевого самоврядування
з національним оператором поштового зв’язку», присвячено проблемам
модернізації сфери поштового зв’язку в контексті моделі соціально-
інноваційного розвитку, реформування системи надання адміністративних
послуг, підвищення якості послуг на основах партнерських взаємовідносин
у регіоні.

Повною мірою усвідомлюючи, що далеко не всі аспекти досліджуваної
теми отримали в монографії всебічне відображення, а деякі положення й
висновки можуть бути предметом наукової дискусії, маємо сподівання, що
теоретичні  узагальнення, висновки та рекомендації, розроблені у даному
дослідженні, будуть використовуватись практиками,  науковцями,
представниками влади.

Висловлюємо  глибоку вдячність   рецензентам колективної монографії:
Горбоносу Федору Володимировичу, доктору економічних наук,

професору, першому проректору ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та
права»,

Ковальову Валерію Миколайовичу,  академіку АЕН України, доктору
економічних наук,  професору,  завідувачу кафедри  економіки
підприємства та менеджменту Учбово-наукового професійно-педагогічного
інституту Української інженерно-педагогічної академії,

Петковій Лесі Омелянівні,  доктору економічних наук,  професору,
завідувачу кафедри міжнародної економіки Черкаського державного
технічного  університету,

Сімченко Наталії Олександрівні, доктору економічних наук,
професору кафедри менеджменту підприємницької діяльності
Таврійського національного  університету  ім.В.І.Вернрадського.

Окрема вдячність
Гришкіну Вадиму Олеговичу,   доктору економічних наук, доценту

кафедри економіки та управління національним господарством факультету
міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара за рецензування матеріалів Ставицької А.В. та
Самойленко А.О. ,

Міщенку Володимиру Акимовичу, доктору економічних наук,
професору, завідувачу  кафедри фінансів  Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» за рецензування
матеріалів Сітак І.Л.,

Сиченку Віктору Володимировичу, доктору наук з державного
управління, професору, завідувачу кафедри менеджменту організацій
 Дніпропетровського державного аграрного університету за рецензування
матеріалів Мареніченка В.В.,

Сорокіній Лесі Вікторівні, доктору економічних наук,   професору
кафедри економіки підприємств Міжнародного університету фінансів за
рецензування матеріалів Волошаненко Є.В.
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РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В  УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВОЮ,
РЕГІОНОМ ТА  ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Роль цикличности  развития мировой экономики в
эпохальных инновациях

Сложность, многофакторность, противоречивость динамики
мирового развития  достигли такого уровня, что найти достойный ответ
на новые вызовы,  разрубить Гордиев узел  целого ряда  объединенных
кризисов невозможно без научного осмысления  сущности и возможных
сценариев развития событий в долгосрочной перспективе.

Мысль о том, что динамика экономической жизни носит не
простой и линейный, а сложный и циклический характер  на
сегодняшний день считается  общепринятой.  Труды многих ученых
доказали, что циклические закономерности  являются  общим законом
развития общества.  Многие экономисты вплоть до ХІХ века  видели в
кризисах  не фазу  периодического процесса, и скорее невиданные  по
масштабам экономические катаклизмы. На протяжении ХІХ века были
опубликованы труды Рикардо и Мальтуса, которые  исследовали
торговый кризис и  обоснование причин кризиса было абсолютно
противоположным устоявшемуся мнению. Значительный вклад в
решение вопроса, касающегося проблематики  цикличности,   внесла
работа Л.Жуглара, в которой ученый  впервые акцентировал внимание
на циклической повторяемости экономических явлений и обозначил это
явление как цикл, имеющий определенные фазы.  В начале ХХ века
значительно повышается интерес ученых к проблемам циклических
колебаний в развитии экономических систем.  Неоценимый вклад в
теорию  экономических циклов  внес А.Шпитгоф,  который считал, что
увеличение технических открытий  или открытие новых земель будут
приводить к росту инвестиций.

В первой четверти ХХ века  сложилась целая школа русского
циклизма, научные достижения которой лежат в основе новой
парадигмы общественных наук. Михаил Иванович Туган-Барановский
предложил новые  подходы к теории и истории  экономических
кризисов, отметил  возможность и необходимость  предвидения
кризисов. Ученик М.И.Туган-Барановского, Николай Кондратьев
пошел значительно дальше учителя, опубликовав в 1922г. основные
положения теории  больших циклов  конъюнктуры и в последующих
работах  развивших её.   В результате анализа информации по   ряду
европейских стран и США за 1780-1921гг. Н.Кондратьев очертил
комплекс социально-экономических процессов, обуславливающих
характер циклов[1].

Развитие экономики после кризисов 20-х годов и 60-70-х годов по
сценарию, спрогнозированному  Н.Кондратьевым, доказал
закономерность  мультицикличности в развитии экономики.



6

Эта работа получила всемирное признание, была развита в трудах
Й.Шумпейтера, Ф.Бронделя, Г.Менша и многих других.  Кризис 1929-
1933гг. послужил основой для исследований Й.Шумпейтера, который
говорит «вполне возможно, что настоящие  причины кризисов
находятся вне сферы действия чисто экономических факторов, значит
причины кризиса  - это следствие нарушений экономических процессов,
вызванных внешними факторами»[2].

Друг Н.Кондратьева  Питирим Сорокин развил учение о циклах и
кризисах с позиций  макросоциологии, сформированного им учения о
социокультурной динамике, исследовал  цикличные колебания в
динамике общества в течение двух с половиной тысячелетий.

Циклические колебания в развитии природы и их влияние на
динамику общества исследовали А.Л.Чижевский и В.И. Вернадский.
Первый увязал  исторические циклы с солнечными, второй
сформулировал основные положения теории ноосферы[3].

В целом  рамках нелинейной экономики  ведущими учеными
выделено несколько циклов, которые принято называть  по имени их
открывателей.

Таблица 1
Систематизаия и характеристика циклов

Наименование
цикла

Продол
житель
ность

Характеристика  проявления  цикла

Цикл Жуглара 7-12
лет

 Инвестиционная цикличность, которая
проявляется в колебаниях  валового
внутреннего продукта, инфляции и
занятости

Цикл Кузнеца 16-25
лет

Циклический характер  доходов,
иммиграции, жилищного строительства,
совокупного спроса и доходов

Цикл
Кондратьева

40-60
лет

Циклический характер  научно-
технического  спроса,  структурные
изменения  макроэкономики

Цикл
Форрестера

200 лет Циклическая природа  изменений видов
энергии и материалов

Цикл Тоффера 1000-
2000 лет

Циклическое развитие  земной
цивилизации.

Давайте попробуем разобраться в причинах последнего мирового
кризиса, опираясь на разработки Н.Кондратьева, Форрестера, Тоффера и
Питирима Сорокина.    С конца ХХ ст.  человечество вступило в эпоху
глобальных кризисов и  глубоких трансформаций, оказавшихся
неожиданными после десятилетий  послевоенного процветания,
быстрого экономического роста и демографического взрыва.
Становятся все более очевидными  особенности этого кризисного
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периода в истории глобальной цивилизации, равного которому не
наблюдалось последние несколько столетий.

 Во-первых, это общесистемный кризис, обусловленный
закономерностями  циклической  динамики развития  общества
(спадная динамика волн  циклов  Кузнеца, Кондратьева, Форрестера и
Тоффера  почти совпали).

Во-вторых, это объединение  глобальных кризисов, которое
включило в себя:

Рис.1. Структура кластера глобальних кризисов

- цивилизационный кризис - обусловленный сменой
цивилизационных циклов (цикл Тоффера):

а) закатом индустриальной мировой цивилизации, которая
преобладала  в течение двух с лишним столетий и достигла небывалых
высот в  научно-технологическом и экономическом развитии;

б) кризисной фазой второго  исторического суперцикла,
длившегося около полутора тысячелетий и охватившего временное
пространство  трех мировых цивилизаций (средневековой,
раннеиндустриальной и индустриальной) и двух поколений локальных
цивилизаций (третьего – с VI по  XV века, и четвертого с    XVI  по XX
века);

Геополитиче-
ский кризис

Цикл
Кондратьева

Демографический
кризис

Предсказание
Питирима
Сорокина

Технологический
кризис
Цикл

Кондратьева

Цивилизацион-
ный кризис

Цикл Тоффера

Экономический
кризис
Цикл

Кондратьева

Объединение
глобальных

кризисов

Социокультурный
кризис

Предсказание
Питирима
Сорокина

Энерго-
экологический
кризис  Цикл
Форрестера
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в) завершением жизненного цикла  четвертого поколения
локальных цивилизаций, длившегося около пяти столетий и
проходившего при доминировании западной цивилизации, которой
постоянно противостояла  только евразийская цивилизация;

- демографический кризис (Предсказание Питирима Сорокина) –
период небывалого за всю историю  человечества демографического
взрыва, когда за полвека население Земли увеличилось в 2,4 раза и
существенно помолодело, сменяется  длительной эпохой  снижения
темпов прироста  населения, депопуляции, охватывающей страну за
страной, цивилизацию за цивилизацией, постарение населения и
падения его инновационной активности;

- социокультурный кризис (Предсказание Питирима Сорокина)–
наблюдается усиление процесса кризиса и упадка наука, образование,
культура, этика, религия.

- геополитический кризис (цикл Кондратьева)  – политическая
система двуполярного  геополитического мироустройства (США-СССР)
рухнула, попытки заменить  её однополярным мироустройством с
доминированием одной  сверхдержавы (США) провалились,
обострились  межцивилизационный противоречия, ослабло влияние
подчиненных в конце и после второй мировой войны Международных
организаций (ООН и других), набрало  силу такое новое движение, как
международный терроризм;

- экономический кризис (цикл Кондратьева) – на смену периоду
рекордных темпов экономического роста (4,9% среднегодовых в целом
по мировой экономике в 1950-1973гг.) пришел длительный  период
падения темпов роста ВВП, обусловленный  кризисом индустриального
экономического строя. Согласно подавляющему  большинству
исследований  в настоящее время  мы являемся современниками
завершения пятого цикла Кондратьева, его понижательной волны,
которая, как следует из сложившихся представлений,  должна
сопровождаться  политической и экономической  нестабильностью.
Пятый Кондратьевский цикл не дал такого скачка в экономическом
росте и повышения  эффективности производства, как четвертый, и с
мирового экономического кризиса 2001-2002гг. вступил в
понижательную фазу, которая продлится до 20-х годов нынешнего
столетия[4];

- энергоэкологический кризис (цикл Форрестера) – период
быстрого вовлечения в производство  сравнительно дешевых
источников энергии, лесных ресурсов, опережающего роста
производства  продовольствия  сменился глобальным
энергоэкологическим и  агропродовольственным кризисом,
стремительной вырубкой  тропических лесов и нарастающим
дефицитом пресной воды;

-технологический кризис (цикл Кондратьева)– достигший
небывалого подъёма, опиравшийся на  несколько общетехнических и
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научно-технический революций,  индустриальный способ производства,
в основном исчерпал свой потенциал  и вступил в  фазу замедления
темпов роста  производительности труда, прироста  эффективности
техники новых поколений.

В-третьих, кластер глобальных кризисов неравномерно
распределен в пространстве.

Рис. 2. Цивилизационное направление распространения
глобального кризиса

Наиболее поражена глобальным кризисом африканская
цивилизация (Африка южнее Сахары), численность которой
приближается к миллиарду человек, и согласно  среднему варианту
демографического прогноза  ООН, к 2050г. достигнет 2 млрд.человек –
более  одной пятой населения планеты. Здесь падает и без того низкий
уровень ВВП на душу населения, свирепствует голод, получили
распространение эпидемии.  По мнению многих ученых именно в этой
части света находится «пороховая бочка»,  способная «взорвать»
глобальную цивилизацию[4].

С 90-х годов ХХ ст. глубочайший кризис переживает евразийская
цивилизация,  вступившая в период распада.  В состоянии застоя
находится японская цивилизация. Немалые трудности переживают
лидирующие североамериканская и западноевропейская цивилизация.

В период возрождения и подъема  вступили  древний китайская
и индийская цивилизации, в которых более трети  населения мира. Резко
возросла активность  пестрой по своему составу мусульманской
цивилизации. Оправдывается предвидение Питирима  Сорокина о
перемещении центра тяжести творческой активности с Запада на
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Восток. Такое перемещение не может  не вызвать  противоборства
между  старыми и новыми центрами силы и влияния.

В-четвертых, по прогнозу ряда зарубежных и российских  ученых
во временном разрезе  период глобальных кризисов охватит первую
четверть нынешнего века. Этот процесс не достиг ещё своего пика.
Самые большие потрясения наступят в конце 2010-х-начале 2020-х гг.,
когда будет достигнута нижняя точка падения пятого Кондратьевского
цикла, энергоэкологического, агропродовольственного и
технологического кризисов. Лишь после этого  начнется длительный
период выхода, оживления и подъема на новой  цивилизационной базе –
при реализации инновационно-прорывного сценария развития.

Кластер глобальных кризисов не является  планетарной
катастрофой, ведущей к гибели цивилизации, концу истории. Это
закономерный, неизбежный, прогрессивный  этап развития общества,
очищающий структуру  цивилизаций от устаревших  элементов,
открывающий  простор для становления уже созревших элементов
новых циклов, переход к которым  осуществляется на высокой волне
эпохальных и базисных инноваций. Это, прежде всего,
цивилизационные инновации и трансформации[4]. Процесс
цивилизационных трансформаций,  по мнению ученых,  займет  около
полувека в развитых цивилизациях, по которым ведется  отсчет
исторического времени, и большую часть окуймены  к  концу ХХІ века.
Он найдет  конкретное  выражение в  цивилизационных эпохальных
инновациях.

Это, во-первых, новый тип демографической динамики,
позволяющей преодолеть крайности перенаселения  в Африке, Китае,
Индии  и Мусульманских странах и депопуляции в Северной Америке и
Европе.

Во-вторых, формирование воспроизводственной системы
нового, шестого технологического уклада. Уже  просматриваются
ключевые   направления  его развития:  биотехнологии, основанные на
достижениях  молекулярной биологии и генной инженерии,
нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные
информационные сети и интегрированные высокоскоростные
транспортные системы. Дальнейшее развитие получат  гибкая
автоматизация производства, космические технологии, производство
конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная
промышленность, авиа перевозки. Произойдет ещё большая
интеллектуализация производства, переход к непрерывному
инновационному процессу в большинстве отраслей и непрерывному
образованию в большинстве профессий.  Завершится переход от
«общества потребления» к «интеллектуальному обществу». Переход к
шестому технологическому укладу  совершится через очередную
технологическую революцию, кардинально повышающую
эффективность основных направлений развития экономики.
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В-третьих, новейшая научно-техническая революция открывает
дорогу постиндустриальному технологическому способу производства,
новым высокоэффективным  поколениям техники и технологии,
обеспечивающим  ускорение темпов роста  производительности труда,
сокращение разрыва  в уровне технического развития между развитыми
и развивающимися странами и цивилизациями.

Рис.3. Структура кластера цивилизационных эпохальных
инноваций[5]

В-четвертых, это энергоэкологическая революция ХХІ века,
которая завершится  утверждением в середине века  на планете
ноосферного энергоэкологического  способа производства и
потребления, связанного с широким  распространением
энергосберегающих технологий  и альтернативных экологически
чистых  источников энергии, сокращением загрязнения окружающей
среды.

В-пятых, становление нового  интегрального экономического
строя, интегрирующего  позитивные стороны рыночно-
капиталистической и планово-социалистической  экономики,
ориентированной на инновационное развитие, приоритет человека и
ноосферное отношение к природе. По сути – переход к
постиндустриальному  экономическому способу  производства.
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В-шестых, формирование нового  геополитического строя,
мироустройства, основанного на диалоге и партнерстве цивилизаций,
исключающего войны,  обеспечивающего  распространения
демократических порядков, отвечающих цивилизационным
особенностям .

В-седьмых, реализуется  переход к  интегральному
социокультурному  строю с его модификациями на Западе и Востоке,
включая  осуществление научной революции, обеспечивающей
утверждение  постиндустриальной парадигмы, научной революции в
образовании, готовящей новое поколение к  эффективной деятельности
в инновационном обществе, основанном на знании, возрождение
высокой культуры.

И в заключении хотелось бы сказать, что секрет любого
«экономического чуда» очень прост – он   заключается в желании
использовать  накопленные веками  знания во благо,  в  правильном
выборе  приоритетов развития, реализация которых даст
возможность  «оседлать» очередную волну экономического,
демографического, технологического,  социокультурного  как спада,
так и роста. Спад  несет с собой очищение и всегда  заканчивается
подъемом.
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1.2.   Инновационное развитие Украины в контексте
нелинейных периодических трансформаций

На современном этапе развития общества информационные и
технологические ресурсы лежат в основе эффективного
функционирования экономических систем и, соответственно,
обеспечения конкурентоспособности экономик в системе
мирохозяйственных связей. Эффективное функционирование бизнеса в
условиях перехода к постиндустриальному обществу неразрывно
связано с использованием инноваций, поэтому понимание тенденций в
сфере инновационного развития необходимо для сохранения
конкурентоспособности национальных экономик на международных
рынках. В настоящее время в основе высокого уровня инновационной
динамики лежит расширение экономического использования
информационно-коммуникационных технологий, увеличение спроса на
креативные товары и услуги,  а также переход новых стран и регионов
на инновационную модель развития. Вместе с тем, существуют
ограничения инновационного развития, связанные как с социально-
политическими проблемами использования новейших технологий, так и
с возможными финансовыми ограничениями.

Необходимость понимания перспектив инновационного развития
Украины обусловлена фундаментальным значением инновационной
сферы для её эффективного функционирования на глобальных рынках.
А участившиеся в последние десятилетия финансово-экономические
кризисы, а также сложная политическая и экономическая ситуация
актуализируют проблемы экономического прогнозирования с целью
снижения последствий рецессионных явлений на социо-экономичекие
процессы в Украине. При этом прогнозирование экономической
динамики возможно при условии понимания принципов и механизмов
развития экономических систем, имеющих нелинейный, циклический
характер.

Возникает  необходимость  изучения циклических
трансформаций инновационной системы Украины и рассмотрение
вероятных перспектив ее развития.

О состоянии инновационного сектора экономики позволяет
судить оценка позиций Украины в международных рейтингах,
исследующих уровень инновационного развития отдельных государств.

В Глобальном индексе инноваций (Global innovation index),
который охватывает 142 страны и использует 84 показателя, в 2013 г.
Украина заняла 71  место и получила индекс 35,78  (по шкале от 0  до
100).  При этом Украина является одним из лидеров по
инновационности в группе из 36 стран со средне-низким уровнем
дохода; заняла 44 место по человеческому потенциалу, 45 место по
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экспорту высокотехнологичной продукции и по выработке знаний и
технологий [5].

По итогам 2012 г. Украина заняла 56 место среди 146 стран в
рейтинге Индекса экономики знаний (Knowledge Economy Index (KEI)
2012 Rankings), в методологии которого используются 109 структурных
и качественных показателей. Она заняла первое место среди стран со
слабыми средне-интегрированными экономиками, имела высокие
показатели по образованию и подготовленности граждан (21 место в
рейтинге) [3].

Более четкое представление об уровне инновационного развития
экономики Украины даст анализ некоторых статистических данных.

Одной из основных проблем инновационного развития
экономики Украины в целом и отдельных ее регионов в частности
является недостаток финансирования. За последние восемь лет затраты
на научные исследования и разработки (research and development) в
Украине не превышали 1% от ВВП. В 2012 г. по оценкам UNCTAD
страна заняла 36 место с показателем 0,86% в рейтинге стран мира по
уровню расходов на научные исследования и разработки при том, что в
развитых странах с высоким уровнем инновационного развития этот
показатель составил в среднем 3,3% от ВВП [4]. В развитых странах
сохраняется тенденция роста финансирования научных исследований и
разработок: глобальные расходы за последнее десятилетие росли
быстрее, чем глобальный ВВП, что говорит об увеличивающемся
значении инноваций для обеспечения конкурентоспособности
национальных экономик на международных рынках. Так, показатели
финансового обеспечения научно-исследовательской деятельности в
Украине значительно ниже мировых стандартов, что обуславливает
дальнейшее усиление технологического отставания украинской
экономики от ведущих экономик мира.

График рис. 1 показывает, что динамика затрат на научные
исследования и разработки носит нелинейный характер. Можно
выделить 3-4 летние циклы Китчина. Логика циклического развития
позволяет предположить,  что в ближайшие несколько лет затраты на
научные исследования будут снижаться, однако после 2015 г. их объем
станет увеличиваться.

Главные причины недостатка финансирования – длительный срок
окупаемости и очень высокая степень риска большей части
инновационных проектов в условиях нестабильности экономического
развития страны, а также кризисных явлений в глобальном
экономическом пространстве. В результате, наблюдается низкая
инвестиционная активность в инновационной сфере.

Важным показателем, характеризующим уровень
инновационного развития Украины выступает динамика экспорта и

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis
http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf
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импорта по статье «Роялти и лицензионные платежи», т.к. она
характеризует вовлеченность страны в процессы глобального обмена и
передачи технологий.

Рис. 1. Прирост затрат на научные исследования и разработки в
Украине в 1997-2012 гг., % от ВВП [1]

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта по статье «Роялти и
лицензионные платежи» в Украине в 2000-2011 гг., млн. долл. США [2]

Согласно  рис. 2 импорт по статье «Роялти и лицензионные
платежи»  в разы превышает экспорт.  И,  несмотря на то,  что за
последние десять лет объем экспортированных роялти значительно
увеличился, позиция Украины как основного потребителя уже готовых
технологий остается неизменной.
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Согласно  рис.  3  динамика прироста экспорта и импорта роялти
также имеет проциклический паттерн, однако периодизация
циклических колебаний не совпадает. В динамике импорта четко
прослеживаются краткосрочные циклы Китчина 2002-2004 гг., 2004-
2006 гг., 2006-2009 гг. и т.д. Трансформации экспортной динамики
сложнее поддаются циклической периодизации, однако в ней также
можно выделить краткосрочный цикл 2002-2005 гг., и среднесрочный
цикл Жюгляра, который согласно циклическим закономерностям
экономических трансформаций, должен будет завершиться в 2015-
2016гг.

Рис. 3. Динамика прироста экспорта и импорта по статье «Роялти и
лицензионные платежи» в Украине в 2000-2011 гг., % [2]

Кроме того, из рис. 3 видно, что увеличение импорта по статье
«Роялти и лицензионные платежи» неизменно влекло за собой
увеличение экспорта уже в следующем году, что подтверждает
эффективное использование ввозимых из-за рубежа инноваций.

Важным показателем уровня инновационного развития
экономики выступает динамика экспорта высокотехнологичной
продукции и доля товаров информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в общем объеме торговли товарами.

На рис. 5 отображен  волнообразный характер динамики экспорта
высокотехнологичной продукции с периодичностью в 3-4 года.
Несмотря на то,  что в целом динамика экспорта остается
положительной в украинской промышленности преобладает
производство промышленности четвертого технологического уклада, а
продукция шестого технологического уклада не производится вообще.
При этом 62% общего объема производства высокотехнологичной
продукции составляет ракетно-космическая продукция.
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Рис. 4. Динамика объемов торговли ИКТ и экспорта
высокотехнологической продукции в Украине в 1996-2012 гг., млн.

долл. США [1, 2]

Рис. 5. Динамика объемов торговли ИКТ и экспорта
высокотехнологической продукции в Украине в 1996-2012 гг., % [1,2]

В динамике торговли ИКТ наблюдаются периоды подъемов и
спадов со средней продолжительностью 3-4 года. Стоит отметить, что
сальдо внешнеторгового оборота товаров ИКТ имеет отрицательный
баланс. Но в результате того, что ИКТ эволюционировали в технологии
общего применения и распространились во многие секторы экономики,
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выполняя функцию эффективной инфраструктуры в коммерческих
операция, даже использование преимуществ импортированных ИКТ для
достижения повышения эффективности производственных процессов и
диффузии инноваций в конечном итоге способствует росту
конкурентоспособности национальной экономики.

Данные  рис. 4 и 5 показывают, что увеличение доли ИКТ в
торговле товарами в конечном итоге провоцировало увеличение
экспорта высокотехнологической продукции. Данная тенденция
свидетельствует о том,  что для Украины важно не производство,  а
функциональная интеграция данной группы товаров в экономику.
Однако, на сегодняшний день уровень использования ИКТ все еще
очень низок.

Рис. 6. Динамика изменений ВВП и доли высокотехнологической
продукции в экспорте в 1995-2012 гг., %

Согласно  рис.  6  общая экономическая конъюнктура в виде
ежегодного прироста ВВП неизменно реагирует на изменение динамики
экспорта высокотехнологической продукции. Рост доли
высокотехнологической продукции в экспорте 1999 г., 2001 г., 2004 г.,
2008 г., т.е. в пиковые годы циклов Китчина, либо совпадал, либо
предшествовал росту ВВП.

Проведенный анализ дал возможность выделить следующие
циклические трансформации инновационного развития Украины:

1.Динамика прироста ВВП тесно взаимосвязана с изменением
инновационной активности. Так, переход инновационной системы в



19

фазу роста влечет за собой положительные изменения общей
экономической конъюнктуры Украины.

2.Согласно, рассмотренным статистическим данным можно
ожидать, что до 2015-2016 гг. экономика Украины в целом и её
инновационная составляющая в частности будут развиваться по
нисходящей траектории, и достигнут дна в 2017 г., после чего вероятен
переход экономики в фазу роста.

В Украине существует проблема дисбаланса в развитии разных
аспектов инновационной системы. Такие показатели как
образованность, наличие квалифицированных кадров, патентная
активность населения, образовательная и научная инфраструктуры
имеют высокий уровень развития. Однако институционная и
организационная составляющие, в том числе привлечение компаний к
инновационным процессам, конкурентоспособность на внутреннем
рынке, регуляторная среда не обеспечивают массовое распространение
инноваций. Таким образом, несмотря на значительный инновационный,
интеллектуальный и творческий потенциал, экономическое развитие
продолжается по инерционному сценарию и согласно экстенсивной
модели.

Таким образом, статистический анализ инновационного развития
экономики Украины позволяет проследить его нелинейный характер,
который часто сопровождается периодическими колебаниями деловой
активности. Изменение конъюнктуры протекает в форме цикла, по
траектории которого экономика движется от одного
макроэкономического равновесия к другому.

Понимание проциклических тенденций инновационного развития
(в рамках их сопряженности с закономерными экономическими
трансформациями), которые подчиняются определенным законам и
правилам, дает возможность прогнозировать перспективы развития
инновационной системы Украины.

Список источников:
1. data.worldbank.org
2. unctadstat.unctad.org
3. web.worldbank.org
4. World investment prospects survey 2012-2014 / United nations

conference on trade and development – New York, Geneva – 2012. – p. 32
5.www.globalinnovationindex.org

http://www.globalinnovationindex.org/
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1.3.    Роль инновационного самоуправления в развитии региона

Институт территориального самоуправления в  современном
значении этого слова является результатом многовекового
эволюционного процесса становления общества – развития мышления о
демократии, ее составляющих, взаимоотношения общества с
государством и т.д,  и,  со всей очевидностью,  конкретных шагов и
инициатив, весьма отличных в разных культурных слоях.
Территориальное управление не результат науки, а плод практического
созидания. Свою современную форму оно приобрело в ходе длительной
эволюции. Древнее «самоуправление» более близко, скорее,
территориально-политической автономии, нежели современному
территориальному управлению, в основе которого лежит идея передачи
государством прав и обязанностей в сфере государственного
управления территориально обозначенным сообществам[5, s. 21].

Самоуправление и децентрализация – это понятия неотъемлемые
друг от друга, тесно друг с другом сопряженные, зачастую
употребляемые как синонимы. Децентрализация публичной власти
связана с перепоручением реализации существенной части
общественных задач территориальному самоуправлению.
Децентрализация заключается в предусмотренном законом разделении
политической, фискальной и административной власти между
правительством и органами территориального самоуправления.
Использование публичных финансовых средств  является тем более
эффективным, чем ближе распорядители этих средств связаны с
сообществом, в пользу которого действуют.

Анализ функционирования территориального самоуправления в
различных сферах и в различных государствах в разные периоды
развития нашей цивилизации позволяет рассматривать проблематику
самоуправления в регионе сквозь призму схемы, в которой  имеют
место разные взаимозависимости между индивидом (гражданином),
входящим в разного рода группировки, коалиции, учреждения,
организации и т.п. или остающимся вне всяких объединений, и другими
индивидами, входящими в группировки, коалиции, учреждения,
организации и т.п. или остающимися вне всяких объединений.

Исходим из того, что цели и интересы имеются не у группировок
или учреждений, а у индивидов, которые определяют эту систему
взаимосвязей. Цели, потребности, мотивации, миссии могут быть
только у людей, а не у организаций. Именно индивид принимает
решения, касающиеся его самого, учреждения, организации или
государства, всегда субъективно воспринимая имеющуюся ситуацию.

Решения принимают только и исключительно индивиды, а не
сообщества, сформированные в ходе общественного процесса или
установленные законом, хотя некоторые решения принимаются
индивидами от имени тех же сообществ. В территориальном
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самоуправлении имеются единоличные органы, где индивид
самостоятельно принимает решения, и органы представительские, где
установлены определенные процедуры и правила принятия решений.
Процесс принятия решений в коллегиальных органах детерминируется,
субъективно для каждого из членов,  факторами, влияющими на их
мировосприятие. Поэтому сложно говорить о соблюдении единомыслия
среди отдельных элементов, влияющих на принятие решений.
Принципы,  сказывающиеся на том,  что человек замечает,  а на что не
обращает внимания, не являются столь очевидными.

 Действующие регуляции польского территориального
самоуправления позволяют выделить в системе управления
законодательно-контрольные и исполнительные органы власти, а также
административный аппарат – управления. Орган – это организационно
выделенная часть территориального самоуправления, от имени и в
пользу которого он действует в пределах имеющихся компетенций с
использованием средств и полномочий власти[7, s. 214].

Управление исполняет вспомогательные и служебные функции
по отношению к органам территориального самоуправления.
Законодательными органами на отдельных уровнях самоуправления
являются: Сеймик воеводства, численный состав которого определяется
30 депутатами в воеводствах, в которых проживают до 2 000 000
жителей и плюс по 3 депутата на каждые последующие 500 000
жителей; Совет повята, численный состав которого определяется 15
депутатами в повятах, в которых проживают до 40 000 жителей и плюс
по 2 депутата на каждые последующие 20 000 жителей, но не более чем
29 депутатов; Совет гмины, численный состав которого определяется 15
депутатами в гминах до 20 000 жителей, 23  - в гминах до 100 000
жителей, 25  - в гминах до 200 000 жителей и дополнительно по 3
депутата на каждые последующие 100 000 жителей, однако не больше
45 депутатов.

Организацию и правила функционирования управлений
регулируют организационные регламенты, учрежденные органами
самоуправления. В данных регламентах обозначены, в частности,
структура и задачи всех организационных единиц.

Проблематику институционализации функционирования
территориальных сообществ мы рассматриваем с точки зрения объекта
институционализации (сколько и какие образцы деяний возникают), а
также с точки зрения субъекта, т.е. того, кто предпринимает действия,
связанные с институционализацией.

Сообщества и регионы развиваются исходя из планов, программ,
стратегий, которые должны учитывать биосферу, мировое сообщество и
этические нормы.

Регион, по идее, должен являться самой натуральной платформой,
соединяющей проблемы, интересы и потребности индивида с
проблемами, вызванными человеческой деятельностью. Это отправная
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точка (стратегического) управления, смысл которого определяет
проблему внедрения, т.е. процесс. Создание в регионе стратегий и их
внедрение – это процесс, т.е. совокупность инициируемых и
координируемых властями территориального самоуправления действий,
которые реализуясь с помощью отдельных органов, организаций,
учреждений, коллективов и работников, изменяют исходное состояние
материальной сферы данного региона, охватывающей уровни:
общественный, пространственный, социальный и экономический
(объект стратегии), удовлетворяя определенные общественные
потребности жителей (субъект стратегии), которые складываются из
следующих промежуточных целей: общественные цели, экономические
цели, пространственные цели, экологические цели, культурные цели[2,
s. 75].

Абстрагируясь от недостатков правительственной политики и
европейских проектов (слабjt планирование и подготовка,
несоответствие реальным потребностям, недостаточный учет рисков,
сопутствующих реализации, недостаточное использование
предыдущего опыта),  в организации деятельности самоуправления
можно выделить сегмент, который отвечает за текущую деятельность, а
также сегмент, связанный со стратегическим управлением и проектами,
которые могли не войти в стратегические планы действий.

В организационной структуре территориального самоуправления
наряду с сегментом, выполняющим текущую деятельность по
предоставлению услуг населению (закрепленных законом и
являющихся причиной колебания рыночного механизма спроса, цены и
предложения), подвергающихся операционализации, как:
административные услуги (например, выдача удостоверений личности и
водительских прав, регистрация определенных событий, принятие
определенных административных решений и т.п.), услуги
общественного характера (напр., здравоохранение, образование,
культура, общественная помощь, социальное обслуживание
безработных граждан и т.п.), коммунальные услуги (водоснабжение,
электроснабжение, отопление, газоснабжение, водоотведение, услуги
связи и т.п.), должен появиться не только модуль стратегического
управления, но также инновационный модуль. Эти три составляющие
создадут стержень интегрированного управления в регионе.

В эпоху глобализации, Интернета, информационного общества и
необходимости обучения на протяжении всей жизни возникли новые
условия регуляции польского территориального самоуправления и
создания новой системы управления регионом. В новой системе
управления, помимо классического (бюрократического) управления и
стратегического управления появляется новый инновационный элемент
развития – инновационное управление/управление проектами.

Традиционное территориальное самоуправление, которое
возникло в рамках децентрализации государственных функций, взяв на
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себя компетенции по предоставлению основных услуг населению,
опирается в своей деятельности  скорее на бюрократически
сконструированный бюджет. Менеджеры органов самоуправления со
своей миссией «делать добро местным сообществам», оставаясь
одновременно в зависимости от «политических решений избирателей-
жителей», будут стремиться скорее к максимизации целей, чем к их
оптимизации. Интересным решением, позволяющим развивать
гражданственность местных сообществ, а также «восполнять
недостатки и усиливать слабые стороны традиционного управления» в
регионе является применение формулы проектов/гражданских
бюджетов. Партиципаторный бюджет уже много лет применяется во
многих странах Западной Европы, напр., он становится все более
популярным в Великобритании, где с 2006 года свыше 150 гмин
присоединились к правительственной программе, поощряющей
использование данного решения. Модели, применяемые в отдельных
гминах, соответствуют текущим потребностям местных сообществ.
Например, в районе Лондона Тауэр-Хамлетс власти ежегодно
расходуют 2,5 миллиона фунтов в рамках партиципаторного бюджета.
Из этой суммы 150 тысяч фунтов были израсходованы согласно
ожиданиям молодых людей, выраженных при посредничестве
школьных ученических управлений.

Гражданский бюджет является процессом принятия решений, в
течение которого граждане обсуждают вопросы и ведут переговоры,
касающиеся распределения общественных ресурсов. Гражданские
бюджеты очень важны с точки зрения углубления механизмов
демократии, так как предоставление жителям возможности совместного
принятия решений о статьях бюджета повышает их веру в возможность
воздействия на способ функционирования города. У граждан,
уплачивающих налоги, до сих пор не было множества  возможностей,
чтобы оказывать непосредственное влияние на распределение
бюджетных средств. Это процесс, во время которого граждане
предъявляют свои требования и определяют приоритеты в отношении
вводимых усовершенствований в городе, а также влияют на структуру
бюджетных расходов посредством переговоров.

Благодаря гражданскому бюджету у них есть возможность
участвовать в принятии решений о том, на какие начинания должны
быть израсходованы общественные финансы.

Стандарт реализации гражданского бюджета выглядит
следующим образом[13]:

 Подбор инвестиций для реализации в рамках бюджета должен
быть максимально близок жителям (напр., микрорайона);

 Процесс подготовки партиципаторного бюджета должен быть
тщательно запланирован и начинаться, соответственно,
заблаговременно, чтобы не приходилось действовать под давлением
недостатка времени;
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 В процессе подготовки гражданского бюджета следует
позаботиться о группе представителей местного сообщества;

 Необходимо систематически вести мониторинг
репрезентативности групп в рамках единиц территориального
самоуправления, принимающих участие в реализации гражданского
бюджета. В случае появления отклонений в репрезентативности групп,
следует заботиться об их восстановлении;

 При подготовке бюджета необходимо уделить внимание
сущности начинания таким образом, чтобы предоставить
соответствующее количество сведений о финансовых возможностях
единиц территориального самоуправления лицам, которые будут
принимать участие в принятии решений;

 Депутаты и должностные лица должны с самого начала
принимать участие в процессе подготовки гражданского бюджета,
начиная с разработки плана действий;

 Успех проекта в большой степени зависит от активности
депутатов, поэтому весьма важно их личное участие в качестве
модераторов переговоров в рамках кварталов или микрорайонов;

 Любое решение, касающееся подготовки гражданского
бюджета, доводится до публичного сведения вместе с его
обоснованием. Обоснование особенно необходимо, если возникают
изменения ранее принятых решений. Прозрачность в процессе принятия
решений является основным условием доверия и сотрудничества в
рамках проекта;

 В материалах, предназначенных для распространения среди
жителей, следует позаботиться о доступности языка, по возможности
избегать специальной терминологии, которая может вызывать
трудности при понимании сути  вопроса;

 Следует довести до общего сведения состав коллектива,
занимающегося подготовкой гражданского бюджета, распределение
задач, а также контактные данные членов коллектива, чтобы
заинтересованные лица могли своевременно передавать свои замечания
и предложения, касающиеся проекта;

 Все разногласия, связанные с определением и выбором,
касающиеся  реализованных  инвестиций/приоритетов должны быть
доведены до общего сведения;

 В самом начале следует определить время, предусмотренное на
принятие решений, а также ресурсы, которые будут использованы с
целью подготовки проекта бюджета;

 С самого начала работы над гражданским бюджетом следует
позаботиться о систематической оценке проекта с целью подведения
конечных итогов и использования полученных выводов в  будущем.

Партиципаторный бюджет, даже если он представляет собой
относительно невеликую часть всего бюджета гмины (обычно
составляет от 0,4 до 1% бюджета), все-таки является благоприятной
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возможностью активизировать местное сообщество и развивать
гражданское сознание жителей. Партиципаторный бюдет подлежит
внедрению по требованию властей, жителей, общественных
организаций и объединений (Законопроект Польской Крестьянской
Партии предусмотривает выделить  для партиципаторного бюджета
минимум  1%  бюджета данного самоуправления).

В Польше в установленном бюджете территориальных
самоуправлений гражданские проекты впервые появились в 2011 году
(г. Сопот). К главным преимуществам гражданских проектов следует
отнести: повышение доли участия и влияния граждан на распределение
финансов города, рост доверия местного сообщества по отношению к
действиям, предпринимаемым властями гмин, повышение уровня
знаний и сознания жителей в вопросах финансовых возможностей
городов.

В настоящее время гражданский бюджет реализуется свыше 30
самоуправлениями, в частности в Варшаве, Вроцлаве, Познани, Лодзи,
Зелёной Гуре и др. (таблица 1).

Таблица 1
Партиципаторные проекты в Польше

Проекты

Город Год
Выбран
ные

Предс
тавлен
ные

Стои-
мость,
млн.зло
тых

Голосо-
вали

Населе
ние

Варшава 2015 777¹ 26 1 708 491
2014 20Вроцлав
2013 8 130 3 50000

631 235

Познань 2013 5 245 553 564
2014 17 302 6 35000Зелёна

Гура 2013 11 3,2
118 000

1 – срок подачи проектов продлено до 10 марта 2014 года,

В основе  Вроцлавского партиципаторного бюджета лежит цель
содействовать активизации жителей и, опираясь на сотрудничество с
ними, строить гражданское сообщество, а также расширять диалог
между всеми сторонами, принимающими участие в проекте
Вроцлавского гражданского бюджета. Во Вроцлаве в 2013 году был
реализован пилотный проект гражданского бюджета. На его основании,
принимая во внимание многочисленные голоса жителей (В голосовании
приняли участие 49849 интернавтов из всей Польши, а посредством
бумажного формуляра голосовали 1859 человек. Были реализованы, в
частности, следующие проекты: преобразование спортивных площадок
(приспособление объектов к состязаниям по американскому футболу,
регби, алтимат фрисби и лакроссу); строительство детских площадок,
площадок для отдыха; прокладка пешеходных тротуаров; консервация и
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реставрация старинных трамваев), были разработаны правила, которые
легли в основу проекта, реализуемого в 2014 году:

1. Сумма средств, предназначенных на реализацию проектов в
рамках Вроцлавского гражданского бюджета 2014, составляет 20
миллионов злотых.

2. Стоимость одного проекта не может превышать 1,5 миллиона
злотых.

3. В рамках Вроцлавского гражданского бюджета 2014 могут быть
реализованы проекты, предусматривающие инвестиции, ремонтные
работы и содержание гминного имущества и имущества,
расположенного на территории гмины. Заявления на реализацию
проектов не могут относиться к инфраструктуре, не принадлежащей
гмине Вроцлав.

Проекты будут разделены по размеру финансирования на три
категории: до 100 тысяч злотых, от 100 тысяч злотых до 500 тысяч
злотых, от 500 тысяч злотых до 1,5 миллиона злотых.

В Варшаве проект гражданского бюджета в 2015 году составляет 26
миллионов злотых. 5 декабря 2013 года мэр Варшавы создал Совет по
партиципаторноу бюджету (15 человек)[12], основной целью которого,
является поддержка процессов, в которых люди сами решают, как
распределять часть городского бюджета. Совет состоит из 7
представителей общественных организаций, 5 представителей
администрации г. Варшава, 2 представителей городского совета г.
Варшава и одного представителя районных советов города Варшава.

Решения, принимающиеся в ходе работы над бюджетом,
материализуются в виде реализации конкретных начинаний,
социальных и экономических решений, влияющих на развитие региона,
вызывая тем самым определенные последствия для проживающего в
данном городе или местности населения.

 Анализ функционирования территориального самоуправления в
гражданских обществах разных стран однозначно показывает, что не
существует единого образца или единого решения для отдельных его
функций, аспектов или процедур. Самоуправление как качество
сообщества подвержено влиянию исторических и национальных
переменных:  культурно-общественных, политических, экономических
и т.д., а также персональных. В условиях прогрессирующей
глобализации практически всех общественно-экономических и
политических процессов узаконивается положение о том, что
сотрудничество и совместное действие индивидов, групп, учреждений,
организаций, стран, в том числе органов территориальных
самоуправлений (местных и региональных), будет подвергаться
правилам сети, с сохранением в ближайшей перспективе существенного
значения для национальной публичной администрации (как
национальных государств, так и территориальных самоуправлений).
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1.4.   Вплив інноваційної  культури на формування соціально-
інноваційної політики розвитку

У розвинених країнах необхідність постійного нарощування
інноваційного потенціалу для забезпечення економічного розвитку була
визнана ще на початку 70-х років ХХ-го століття.  Світовою практикою
напрацьовано три типи стратегій інноваційного розвитку: стратегія
перенесення (використання зарубіжного науково-технічного потенціалу
і перенесення його досягнень на терени власної економіки), стратегія
запозичення (освоєння виробництва високотехнологічної продукції, що
вже вироблялася в інших країнах, завдяки використанню власної
дешевої робочої сили та існуючого науково-технічного потенціалу),
стратегія нарощування (використання власного науково-технічного
потенціалу, залучення національних вчених і конструкторів). В Україні
переважають ознаки першого та, частково, другого типу стратегій
інноваційного розвитку, про є свідченням  низької наукоємності
підприємств промисловості. Це визначає й структуру розподілу витрат
промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності (див.
табл. 1), а також за технологічними секторами (див. рис. 1.)



28

Таблиця 1
Розподіл загального обсягу витрат за напрямами

інноваційної діяльності промислових підприємств %*
РокиОсновні напрями інноваційної

діяльності
2008 2009 2010 2011 2012

Дослідження і розробки
(проведення НДР) 10,4 10,7 12,4 7,5 8,4

Придбання нових технологій та
інших зовнішніх знань 3,5 1,4 1,8 2,3 2,4

Придбання машин, обладнання,
ПЗ та інші капітальні витрати 63,9 62,6 62,8 73,2 70,1

Інші затрати, в т.ч. на
маркетинг та рекламу 22,2 25,3 23,0 17,0 19,1

*Сформовано авторами за джерелами: [1; 2].
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Інноваційні витрати на придбання
інших зовнішніх знань
Інші інноваційні витрати

де: 1 – високотехнологічне виробництво,
2 – середньовисокотехнологічне виробництво,
3 – середньонизькотехнологічне виробництво,
4 – низькотехнологічне виробництво.

Рис. 1. Структура витрат за напрямами інноваційной діяльності та
за технологічними секторами у 2012 р., % [1, c. 116].
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Із загального обсягу фінансування інноваційної діяльності у 2012
р. найбільше коштів промисловими підприємствами витрачено на
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 8051,8
млн. грн. (70,1%). На фінансування внутрішніх науково-дослідних
розробок (НДР) витрачено 965,2 млн. грн., придбання зовнішніх НДР –
231,1 млн. грн., придбання інших зовнішніх знань – 47,04 млн. грн.
Сумарні витрати на навчання та підготовку персоналу, діяльність щодо
ринкового запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі
створенням та впровадженням інновацій (інші затрати), склали 2185,5
млн. грн. [1, с. 115].

Загалом у високотехнологічний сектор у 2012 р. було спрямовано
найменшу частку загального обсягу інноваційних витрат – 11,5% (7% –
у 2011 р.). Із зниженням рівня технологічності збільшилася частка
витрачених на цю діяльність коштів – у низькотехнологічний сектор
було спрямовано 47,8% (55,4% – у 2011 р.) загальних видатків на
інновації. На середньовисокотехнологічний сектор у 2012 р. припадало
21,9% витрат, а на середньонизькотехнологічний – 18,8% [1, с. 110].

Через неефективне використання наявного освітнього, науково-
технічного та виробничого потенціалу, недостатній розвиток та
розповсюдження технологій, країною втрачається можливість
використання стратегії нарощування інноваційного потенціалу, що в
межах нового світового поділу праці загрожує пануванням в країні
екстенсивної моделі розвитку економіки, яка ґрунтується переважно на
низькотехнологічних укладах.

Проілюструємо важливість проблеми розвитку інноваційної
діяльності в Україні аналізом відповідних показників. Так, загальний
обсяг фінансування інноваційної діяльності у 2012 році становив
11480,6 млн. грн. або 0,81% ВВП [1, с.107]. Основним джерелом
фінансування інноваційної діяльності залишаються власні кошти
підприємств, частка яких у 2012 році становила 63,9% загального обсягу
витрат. Частка кредитів склала 21,0%, проти 38,8%, зафіксованих у 2011
році. Таким чином, фінансово-економічна криза значно зменшила обсяг
кредитних коштів, а обсяги фінансування за механізмами зовнішніх
залучень були й зовсім мізерними. Так, фінансова підтримка держави у
2012 році становила 2,2%, а на кошти іноземних та вітчизняних
інвесторів припадало, відповідно, 8,6% і 1,3% від усіх витрат. Таким
чином, інноваційні зрушення в економіці України, насамперед,
гальмуються фінансовою кризою та загальним економічним спадом.

Без сумніву, фінансові негаразди безпосередньо відбиваються на
інноваційній активності підприємницького сектору, не сприяють
реалізації інноваційних проектів, що перешкоджає впровадженню
сучасних технологій і техніки в національному господарстві, а отже
уповільнює структурну перебудову економіки в цілому. Проте світовий
досвід переконує, що перебороти інноваційну стагнацію тільки за
допомогою інвестицій неможливо. Так, на думку західноєвропейських
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експертів, незадовільний стан інновацій тісно пов’язаний зі схильністю
підприємців уникати ризику, а також із численними перешкодами на
шляху творчості інноваторів: канцелярщиною, рутиною,
бюрократизмом, відсутністю стимулів. Такі перешкоди негативно
впливають на координацію зусиль, людські ресурси і правове
середовище, що в підсумку обмежує можливості перетворення наукових
проривів і технологічних досягнень у комерційний успіх. За таких
обставин, важливе значення має вивчення природи інноваційної
культури як важливої складової загальної стратегії інноваційного
розвитку.

Розвиток будь-якої економіки ґрунтується на культурі
суспільства,  а отже,  результат її розвитку визначається й рівнем
розвитку культури. Термін «інноваційна культура» не є новим для
вітчизняної наукової думки, проте наукові підходи до його тлумачення є
достатньо різноаспектним. Наведемо декілька абсолютно відмінних
дефініцій цього терміну.

Так, В. Балабанов уявляє інноваційну культуру як особливу
форму (різновид) загальнолюдської культури, що становить нову
історичну реальність, яка виникла завдяки прагненню суспільства до
духовного та матеріального самооновлення і яка є передумовою якісних
змін життєдіяльності людей, найважливішим соціально-психологічним
фактором суспільного розвитку [3]. Б.К. Лісін продовжує цю думку,
стверджуючи: «Інноваційна культура – це область загальнокультурного
процесу, що характеризує ступінь сприйнятливості особистістю,
групою, суспільством різних нововведень у діапазоні від толерантного
ставлення до готовності та здатності до втілення в інновації [4, с.49]. На
думку В. Носкова, інноваційна культура – це система цінностей, що
відповідають інноваційному розвитку суспільства, держави, регіонів,
галузей економіки, підприємств, установ, організацій і відображають
індивідуально-психологічні якості, інші найважливіші соціальні
цінності людини, які сприяють формуванню та розвитку інноваційно
активної особистості [5].

Отже, у запропонованих визначеннях інноваційна культура
розглядається як  загальнокультурний феномен розвитку соціуму.

Згідно Закону «Про пріоритетні напрямки інноваційної
діяльності» інноваційна культура тлумачиться як складова
інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої,
загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та
суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї
розвитку економіки країни на інноваційних засадах [6]. Як бачимо, з
поняттям інноваційної культури науковці та практики все частіше
пов’язують комплекс проблем, зумовлених суспільним сприйняттям
інновацій, а також науки як їх джерела.

Не потребує доведення той факт, що творцем (носієм) культури є
людина. Тому серед визначень інноваційної культури обґрунтовані
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висновки, що інноваційна культура відображає не лише рівень розвитку
інноваційних процесів, але й міру участі в цих процесах людей, їх
задоволення від цієї участі. Вона забезпечує сприйнятливість людей до
нових ідей, їх готовність і здатність підтримувати й реалізовувати
інновації у всіх сферах життя [7]. Отже, інноваційна культура відбиває
ціннісну орієнтацію людини, сформовану знаннями, закріплену в
мотивах, уміннях і навичках. Вона визначає норми поведінки як окремої
людини,  так і об’єднання людей (трудового колективу)  і суспільства в
цілому. Таким чином, розвиток мотиваційної сфери, формування нової
суспільної системи цінностей стає необхідною умовою
соціокультурного й економічного відродження країни.

При формуванні соціально-інноваційної політики розвитку
важливе значення має існуюча система державного управління
інноваціями, в якій суб’єктом управління виступають державні органи
управління та їх представники в особі державних службовців.  Відтак
реалізація завдань соціально-інноваційної  політики розвитку
залежатиме від компетенції державних службовців як носіїв
інноваційної культури. Зупинимось на особливостях формування
інноваційної культури в системі державного регулювання та
управління. Держава, в особі державних інститутів, має задовольняти
соціальні та економічні потреби як кожного окремого підприємця так і
суспільства в цілому. Тільки за цих умов держава має право сподіватися
на підтримку кожного громадянина, кожного підприємця чи
підприємства та суспільства в цілому. З огляду на це державні інститути
мають дбати про створення нового зовнішнього середовища, яке
спроможне забезпечити реалізацію заходів соціально-інноваційної
політики розвитку. Розвиток ринкових відносин є процесом, коли
змінюються стереотипи мислення, життєві стандарти. Для одних це
повернення до традиційних цінностей людства, а для інших – це злам
досягнень і соціальний регрес.  З економічного погляду цей етап
характеризується формуванням приватного сектора економіки,
розвитком малого та середнього бізнесу, роздержавленням та
приватизацією підприємств, розбудовою нових механізмів державного
регулювання економіки тощо. У соціальному аспекті для такого етапу є
характерними: скорочення робочих місць, зниження доходів
працюючих, зменшення виплат і гарантій непрацюючим, перехід до
платності послуг в освіті, в охороні здоров’я та інше. Сьогодні,
оцінюючи стан зовнішнього середовища в цілому, можна говорити про
його ускладнення, про нові виклики, які постають перед державними
інститутами на шляху реалізації соціально-економічних програм:
погіршення демографії, посилення процесів міграції населення;
зниження середньої тривалості життя; прискорене старіння населення;
економічна нерівність населення; великі обсяги зайнятості робочої сили
в «тіньовому» секторі економіки. У таких умовах важко сподіватися на
самостійне формування інноваційної культури, як еволюційного стану
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розвитку, що ґрунтується на усвідомленні ролі інновацій у позитивних
соціальних та економічних  зрушеннях.

Зазначимо,  що окремі дії та нові ідеї не завжди призводять до
значущих соціальних та економічних змін. Необхідна певна
цілеспрямована суспільна взаємодія, здатна призвести  до суттєвих та
незворотних змін – інновацій у всіх сферах життя.  Ми вважаємо,  що їх
підґрунтям має стати інноваційна культура, насамперед, органів
державного управління. Сформулюємо основні вимоги щодо
формування інноваційної культури в системі державних органів
управління, які відповідають за соціально-інноваційний розвиток в
економіці: по-перше, високий професіоналізм щодо прийняття
управлінських рішень в інноваційній сфері; по-друге, розуміння
складності ринкових виробничих систем, та соціальних наслідків
прийняття господарських рішень; по-третє, урахування сприйнятливості
до інновацій безпосередньо суб’єктів господарювання; по-четверте,
модернізація та знання чинного господарського законодавства.

З метою формування інноваційної культури державних
інститутів, то необхідно послідовно будувати всередині них такий
робочий клімат, коли б державні службовці були зацікавлені у фаховій
підтримці інноваційного підприємства будь-якої форми власності, у
швидкому та ефективному реагуванні на кожний проект інноваційного
характеру. Цей клімат має приваблювати висококваліфікованих
спеціалістів, здатних глибоко аналізувати, оцінювати та прогнозувати
соціальну та економічну ситуацію, розробляти інноваційні проекти та
сприяти їх реалізації.

Нагальною потребою в цьому напрямі є реалізація соціально
спрямованої економічної політики. Ії ключовим аспектом є створення
нових робочих місць та гідна оплата праці, удосконалення структури
підготовки кадрів, її відповідність потребам ринку. При цьому виникає
потреба підтримки молого і середнього бізнесу, створення нових
конкурентоспроможних національних товаровиробників, інноваційної
інфраструктури, венчурних підприємств, здатних вкладати кошти у
ризикові проекти. Проте для цього необхідні відповідні умови, за яких
будь-який власник капіталу буде зацікавлений у такому інвестуванні.

Таким чином, існує необмежений діапазон прояву інноваційної
культури – від загальнокультурного процесу, що ґрунтується на
гуманних, ціннісних орієнтаціях людини до  створення умов
ефективного використання інноваційного потенціалу (особистості,
підприємства, організації) в інтересах розвитку суспільства.

Саме розвиток мотиваційної сфери, формування нової суспільної
системи цінностей стає необхідною умовою соціокультурного й
економічного відродження країни. Проявами інноваційної культури є
сприйнятливість людей до нових ідей, їхня готовність і здатність
підтримувати та реалізовувати нововведення в усіх сферах життя.
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Також не викликає сумніву органічний зв’язок інноваційної
культури з іншими її сферами. При високому рівні інноваційної
культури суспільства через кореляцію, взаємозалежність її частин, зміна
однієї складової викликає швидку зміну інших.  В умовах же
інноваційної стагнації необхідний потужній організаційно-
управлінський і правовий імпульс, своєрідний приклад інноваційної
культури, що бере початок із системи державного управління.

Отже, інноваційний шлях розвитку економічної системи
зумовлений прискореним розвитком інноваційної культури в напрямку
від людини до колективу та суспільства в цілому. Інноваційна культура
– це обов’язкова соціальна складова стратегії інноваційного розвитку,
яка забезпечує формування й реалізацію інноваційного потенціалу.
Тільки сформованість інноваційної культури може забезпечити новий
рівень економічного та соціального розвитку. Цей аспект повинен стати
складовою сучасною стратегії держави в регулюванні та управлінні
соціально-інноваційним розвитком.
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

2.1. Пропозиції щодо формування соціально-інноваційної політики
підприємств

Ефективність державної політики саме у сфері управління
інноваційними процесами визначає конкурентоспроможність
національної економіки.

В умовах сучасної економіки, її динамічності, конкуренції, що
зростає між підприємствами, значних темпів змін у технологіях,
підприємства повинні самостійно формувати свою соціально-
інноваційну політику й визначати  способи її ефективної реалізації.

Проблеми стратегічного управління інноваціями на підприємстві
складні й багатогранні. Про це свідчать роботи багатьох вітчизняних
вчених. Так, О.І. Дацій зосереджує увагу на ефективності інноваційної
діяльності, В.І. Ландик розглядає проблеми формування інноваційної
стратегії підприємства та узагальнює досвід їх вирішення,  Л.В.  Білозор
концентровано викладає методологічні підходи щодо формування
інноваційної продукції, А.А. Ступна [1] вказує на сучасні особливості
реалізації інноваційної діяльності в Україні, роботи Н.С.Орлова [2] ,
Н.В.Харченко та Т.Є. Циба присвячені питанням вибору оптимальної
дивідендної політики на інвестиційно-інноваційну діяльність
підприємств з корпоративними правами, в тому числі і держави, С.Ю.
Ілляшенко [3] наводить принципи інноваційної політики підприємств.
Однак разом з тим існують проблеми формування чіткої інноваційної
політики за рахунок відсутності певних інструментів. Так, від
правильного розуміння сутності і принципів, за якими формується
інноваційна політика, залежить в остаточному підсумку
результативність соціально-інноваційної діяльності.

Метою роботи є внесення пропозицій щодо формування
соціально-інноваційної політики підприємств для отримання
конкурентних переваг за рахунок своєчасного та оперативного
впровадження новацій. Інноваційна політика підприємства (ІПП) - це
форма стратегічного управління, що визначає мету та умови здійснення
інноваційної діяльності підприємства, що найбільш повно
використовують наявний виробничий потенціал і спрямовані на
забезпечення його конкурентоспроможності. Формується інноваційна
політика на базі двох протилежних підсистем. З одного боку, це потреби
ринку, споживачів, маркетингова політика підприємства, а з другого —
ресурси: досягнення в науковій і виробничій сферах, технологіях,
управлінських механізмах, організаційна культура підприємства,
матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси.
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Інноваційна політика підприємства передбачає послідовну,
заплановану, цілеспрямовану, комплексну інноваційну діяльність
підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного
підприємства, викликану попитом, обумовлену науково-технічним
прогресом і спрямовану на діючу організаційну структуру, технологічні
процеси, стиль і методи управління, продукцією, що випускається,
джерела сировини й матеріалів, ринки збуту, документообіг та ін.
Тісний взаємозв’язок і сформовані пропорції розвитку між постійно
здійснюваними на підприємстві функціями, положення підприємства на
ринку, наукові вишукування визначають необхідність виділити
елементи інноваційної політики підприємства:
- наукові дослідження й дослідно-конструкторські роботи, що
складаються з науководослідницької політики, конструкторської
політики, технологічної політики;
- маркетингова політика, що включає товарну політику, комунікаційну
політику, збутову політику, політику ціноутворення, сервісну політику;
- організаційна структура й культура підприємництва, а також кадрова
політика.

Задачі й функції елементів інноваційної політики підприємства
різні, внаслідок розходження галузі інтересів структурних підрозділів
підприємства, що реалізують ці елементи. Склад задач і функції
елементів інноваційної політики підприємства полягають у вивченні
існуючої ситуації, розробці політики, створенні механізмів її реалізації,
здійсненні контролю за політикою, коректуванні ходу реалізації
політики, аналізі ефективності реалізованої політики.

Формування інноваційної політики підприємства визначається
наступними факторами: стратегічним характером інноваційної політики
підприємства; системним підходом до формування інноваційної
політики; безперервністю інноваційної діяльності підприємства;
нерозривним зв’язком між інноваційною політикою й ринковою
ситуацією; повнотою охоплення усіх внутрішніх елементів бізнесу
інноваційною діяльністю; залежністю інноваційної політики від
ресурсного потенціалу підприємства; нерозривністю інноваційної
політики з науково-технічним прогресом.

До розробки інноваційної політики підприємства надаються
вимоги, які базуються на певних принципах [3]. До принципів
інноваційної політики підприємства можно віднести: переваги
стратегічних параметрів; комплексність; цілеспрямованість; ринковість;
планомірність; наявність теоретичної бази.

Перевага стратегічних параметрів інновацій має на увазі
необхідність прогнозування ситуації, що складається на ринку, а також
планування розвитку підприємства в довгостроковому періоді.
Інноваційна політика потребує від підприємства ретельного
привнесення у товар (послугу) у певний момент чи в перспективі,
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побічно або прямо, те, що дасть цьому товару (послузі) конкурентні
переваги на ринку.

На підприємстві потрібно чітко визначатися, для чого
здійснюється інновація. Залежно від того, яка поставлена мета на
підприємстві,  визначаються методи її досягнення,  так само це дає
можливість контролювати інноваційний процес відповідно до
поставлених цілей.

Відсутність мети веде до хаотичного процесу розробки і
впровадження інновацій, перешкоджає виконанню принципу
комплексності при роботі з інноваціями. Одночасно треба не
порушувати сформованих пропорцій між
елементами інноваційної політики підприємства і ресурсним
потенціалом підприємства. Постановка цілей повинна ґрунтуватися на
місії підприємства і проведених маркетингових досліджень ринку.

Підприємство являє собою інтегрований механізм, і при розробці
інновацій необхідним є урахування усіх внутрішніх його елементів. Для
того, щоб не виникла диспропорція в розвитку підприємства, потрібен
комплексний підхід до розробки інновації, визначення заходів щодо
балансування відносин між підрозділами. Далі розробляється план
підприємства. План підприємства має бути скоректований з планом
інноваційної діяльності, а також з ринковою ситуацією. Цей принцип
передбачає аналіз ефективності інновацій, що на практиці повинний
бути необхідним етапом проведення ІПП, тому що значною мірою
сприяє її коректуванню та оптимізації. Заснована на цьому принципі
інноваційна політика гарантує підприємству постійне одержання
інформації про стан і ефективність інноваційних процесів.

Принцип планомірності передбачає також безперервність
інноваційних процесів. Процес формування інноваційної політики
підприємства являє собою циклічний процес з набором визначених
стадій і процедур, що має прямі і зворотні зв’язки, використовувані для
уточнення поточних планових завдань, а також оперативного
реагування на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища.

При плануванні інноваційної діяльності підприємства необхідно
приділяти велику увагу плануванню відхилень від запланованого ходу
виконання робіт на підприємстві і несподіваним ситуаціям у
майбутньому під впливом навколишнього середовища. Це дозволить
реагувати на такі зміни швидко й чітко.

Принцип наявності теоретичної бази ґрунтується на тому, що
існує проблема зв’язку інноваційної політики підприємства й науково-
технічного прогресу (НТП). Необхідно відзначити, що НТП є
необхідною умовою розробки і впровадження інновацій, тоді як
першопричини інновації полягають у вимогах ринку. Отже, керівництву
підприємства доцільно забезпечити відповідні підрозділи підприємства
інформацією згідно НТП, а саме забезпечити нормативно-технічною,
конструкторською документацією, власними розробками, «ноу-хау» і
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таке інше з урахуванням специфіки діяльності даного підприємства.
Також цей принцип потребує від керівництва підприємства створення
на підприємстві своєї бази даних про наукові розробки, відкриття,
проекти про впровадження тих чи інших соціально-економічних
інновацій.

Для формування оптимальної інноваційної політики
підприємствам потрібно використовувати певний порядок формування
інноваційної політики. Цей порядок покликаний забезпечити
формування інноваційних цілей підприємства, реалізацію стратегічного
й оперативного підходів щодо формування інноваційної політики.
Складовими цієї системи є підсистема стратегічного планування
інноваційної політики, підсистема прогнозування інноваційних ризиків,
підсистема розроблення інноваційної програми підприємства,
підсистема планування реалізації інноваційних проектів [2].

Підсистема стратегічного планування інноваційної політики
забезпечує формування інноваційних цілей підприємства, що
спрямовані на досягнення глобальної мети підприємства; оцінку та
вибір стратегічних альтернатив відповідно до типу стратегічної
конкурентної інноваційної поведінки підприємства; розроблення
стратегії відповідно до можливостей підприємства та визначення
пріоритетів інноваційного розвитку підприємства з метою підвищення
ефективності розподілу інноваційних ресурсів.

Інноваційна стратегія, що сприяє інноваційної активності, може
бути різною: наступальною, якщо метою є лідируюча позиція на ринку;
оборонною, коли вигідніше триматися слідом за «лідером», щоб
запозичувати його нововведення з внесенням деяких змін; імітаційної,
якщо наступна за обома групами, використовує їх досягнення та уникає
помилок; залежною, коли метою є самозбереження, виконуються
субконтрактні роботи для підприємств-новаторів. Дані види
інноваційної стратегії можуть застосовуватися як окремо, так і в
комбінованому вигляді на різних рівнях виробничої сфери.

Особлива роль у посиленні інноваційної активності в виробничий
сфері належить державі, яка при виробленні економічної, науково-
технічної і соціальної політики визначає пріоритети базисних інновацій
на федеральному та регіональному рівнях, формує ринковий механізм її
реалізації. Тому потрібно скорегувати традиційну однобічну орієнтацію
на переважно капіталомісткий технологічний шлях інтенсифікації
виробництва на індустріальній основі. Для цього слід активніше
використовувати всі досягнення НТР, її технічні, технологічні,
організаційно-економічні та інші інноваційні напрямки.

Іншою складовою системи формування інноваційної політики є
прогнозування інноваційних ризиків, що передбачає здійснення
моніторингу й аналізу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників ризику,
оцінку інноваційних ризиків, планування робіт щодо управління
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інноваційними ризиками та розроблення заходів щодо зниження ризиків
інноваційної діяльності підприємства.

Моніторинг і аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників ризику
потрібен для забезпечення керівництва підприємства інформацією щодо
ранжування чинників ризику за імовірністю ризику та ступенем ризику.
Це необхідно для прийняття управлінських рішень стосовно постійного
відстеження тих чинників, що являють собою джерело ймовірного
виникнення ризику високого та середнього ступеня. Задля розв’язання
цього завдання під час проведення моніторингу зовнішніх та внутрішніх
чинників ризику слід аналізувати такі їх показники, як імовірність
ризику та ступінь ризику.

Підсистема розроблення інноваційної програми має передбачати
впровадження всіх проектів підприємства, а саме: складання та
вдосконалення політики в галузі використання нових інформаційних
технологій, розроблення та вдосконалення політики структурних змін,
поліпшення технічної політики підприємства та проектів щодо
вдосконалення маркетингової політики підприємства. Отже, програма
інноваційної діяльності підприємства повинна являти собою портфель
проектів інноваційної діяльності.

Підсистема планування реалізації інноваційних проектів
передбачає [2]: визначення цілей проекту; формування структури
проекту; визначення необхідних ресурсів для реалізації проекту;
складання бюджету за проектом; визначення організаційної структури з
проекту;  формування основних підконтрольних показників щодо
реалізації інноваційного проекту.

Без дивідендної політики на інвестиційно-інноваційної діяльність
  підприємств з корпоративними правами держави неможливо
розглядати інноваційную діяльність підприємства. Для ефективного
управління корпоративними правами держави (КПД) потрібно
забезпечувати достатній рівень залучення інвестицій на розвиток,
модернізацію виробництва та переоснащення підприємств. Однак, в цих
господарських товариствах головним джерелом інвестицій в основний
капітал залишаються власні кошти підприємств з КПД. Ситуацію
ускладнює те, що відповідно до чинного законодавства комерційні
банки позбавлені права кредитувати державні підприємства під заставу
основних фондів.

Суть дивідендної політики полягає в прийнятті рішень
керівництва виплачувати прибуток у вигляді дивідендів або залишати
його для інвестування підприємства з корпоративними правами
держави. Тобто для цих господарських товариств потреба в
інвестиційних ресурсах є одним із головних чинників формування
дивідендної політики.

Кабінет Міністрів України кожного року затверджує базові
нормативи відрахувань чистого прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів за результатом фінансово-господарської діяльності
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підприємств з КПД. На рис. 1 видно скільки держава запланувала
отримати надходжень до бюджету і скільки фактично отримала
дивідендів.

Рис. 1 Надходження дивідендів до Державного бюджету в 2000-
2012 роках від управління корпоративними правами держави на

підприємствах

         Однак, ситуація в господарських товариствах погіршується, через
спад дивідендних надходжень, так чверть з них знаходиться в стадії
банкрутства. Тому вони потребують змін, що виражаються насамперед
в залученні інвестицій та інновацій. В господарських товариствах з
державною часткою процес залучення інвестицій ускладнюється не
тільки законодавчими «бар’єрами», але не зрілістю фондового ринку (не
дає змогу інвесторам отримувати повну інформацію про підприємства з
КПД) та в інтересі держави-власника пакету акцій (частки) в отриманні
щорічно зростаючих дивідендів.  При цьому для держави сума
сплачених дивідендів є одним із ключових показників ефективності
управління корпоративними правами держави, хоча так не повинно
бути по відношенню до цих підприємств.

Одна з ключових теорій [2, с. 125] стверджує, що дивіденди
мають сплачуватись лише після того,  як покриті всі потреби
фінансування та інвестування, при цьому дивіденди – є важливим
показником вартості підприємства. Тобто повинен зберігатися баланс
інтересів між учасниками корпоративного управління, що досягається в
процесі узгоджених дій з метою забезпечення фінансово-економічної і
соціальної результативності цього управління та задоволення як
загальних, так специфічних інтересів. При цьому загальними є інтереси
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виживання, перспективного розвитку, підвищення
конкурентоспроможності підприємства з корпоративними правами
держави.

Для забезпечення припливу інвестицій на підприємства з КПД
необхідно:    активізувати роботу фондового ринку;  врегулювати всі
законодавчі перешкоди (в тому числі і податкові);  зацікавлювати
потенційних інвесторів вкладати кошти в підприємства з
корпоративними правами держави (розробка спеціальних програм,
гарантії, пропонування переваг такого інвестування та інше);
побудувати дивідендну політику, що дала б змогу для розвитку та більш
ефективної праці цим господарським товариствам.

Залучаючи інвестиції в підприємства з КПД держава покращує
стан цього підприємства, що дає можливість збільшувати чистий
прибуток з якого в майбутньому виплачуються дивіденди.

Як показує світовий досвід без широкою участі корпоративних
підприємств в тому числі і з державною часткою завдання побудови
високоефективної національної інноваційної системи виконати
неможливо. Активізувати інноваційні процеси має дієвий механізм
пільг корпоративним підприємствам з державним та приватним
капіталом.

Підсумовуючи, зазначимо, що від інноваційної активності
підприємства залежить його здатність задовольняти потреби
споживачів, положення на ринку, конкурентоспроможність і в
кінцевому підсумку фінансову стійкість, спроможність до виживання.

Так, в управлінні інноваційною діяльністю важливу роль відіграє
інноваційна політика підприємства, елементами якої є наукові
дослідження й дослідно-конструкторські роботи, маркетингова
політика, культура підприємництва й організаційна структура.

Принципами, на яких базується розробка інноваційної політики
підприємства, є:

перевага стратегічних параметрів,
цілеспрямованість,
наявність теоретичної бази комплексність, ринковість,

планомірність.
При формуванні й реалізації ІПП необхідно врахувати закони й

тенденції розвитку науки, техніки й економіки.
Подальшим етапом досліджень має бути створення системи

стимулювання й інвестування науково-технічної та інноваційної
діяльності, підтримуваної й координованої державою в напрямку
створення конкурентного середовища на ринку; здійснення фінансової
підтримки підприємств за рахунок надання їм можливостей придбання
інноваційної продукції в кредит; удосконалення системи ціноутворення
на інноваційну продукцію; зростання платоспроможного попиту;
створення системи моніторингу й інформації щодо аналізу й
прогнозування кон’юнктури ринку інноваційної продукції.
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2.2.  Сущность и основные характеристики системности в
управлении инновационным развитием предприятий

Методологическое обновление экономической теории, изменение
постмодернистических взглядов сегодня является одним из важнейших
вопросов экономической науки. Обозначенные процессы в современном
обществе, порождают проблемные ситуации в управлении социально-
экономическими процессами как на макро- так и на микро уровне.
Изменение подходов и методов решения сложных проблем
функционирования и развития хозяйствующих субъектов,
возникновение новых управленческих парадигм, и организационных
форм хозяйствования - вот основные проблемы современного
предприятия.

В связи с этим  предлагаем   рассматривать процесс управления
современной социально-экономической системой предприятия,
придерживаясь системно-синергетического подхода,  при
формировании которого предполагается определить элементы, как
управляющей, так и управленческой систем, а расположение элементов
и их динамика определяют процесс упорядочивания, завершающийся
формированием циклов самоорганизации. Проблему системного
управления инновационным развитием предполагается решить с
помощью: разработки алгоритма системной методологии
упорядочивания управленческих знаний; формирования
рассматриваемой системы; формирования структуры отношений в
системах и нормы ее поведения (эффективности); нахождения способов
обеспечения оптимального функционирования системы в целом.

Концептуально решение проблем формирования и управления
инновационным развитием современных предприятий предлагается
осуществить с помощью системной парадигмы. В подтверждение
правильности выбраного подода приведем высказывание Б. Санто:
«Если принять, что качественное техническое изменение, то есть
инновация представляет собой результат функционирования
комплексной системы, то основываясь на  подходах и методах
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системного анализа мы можем вести соответствующее заключение и
относительно структуры этой системы. Поскольку добавочное знание –
это то, что через технические изменения ведет в конечном счете к
экономически ощутимому инновационному добавочному эффекту,
имеет смысл подойти к анализу этой проблемы с точки зрения
концепции «человек – машина», в которой производительность
человека и техники исследуется не раздельно, а во взаимодействии.
Назвав такую систему технологической, а способность
технологического развития зависит от того, насколько кадры
специалистов, исходя из накопленного знания способны в разработке
технологических решений разрешать новые экономические проблемы,
действуя самостоятельно. Способность к развитию определяется на
основе предшествующей уже измеримой деятельности» [1].

Процесс построения инновационной модели развития
национальной экономической системы на всех уровнях ее организации
требует решения проблемы совершенствования системы управления
макро-, мезо-, микроэкономическими субъектами с повышением
внутренних возможностей их инновационной деятельности. Управление
же этими субъектами заключается в целенаправленном воздействии на
них, что требует от управляющей системы поиска подходов к
активизации хозяйственной и инновационной деятельности
управляемых систем в условиях утверждения новой
позднеклассической методологии, с адаптацией принципов синергетики
к анализу современных экономических трансформаций.

Современная же позднеклассическая экономическая наука, как
отмечает А. Гальчинский, в своем современном поиске опирается на
результаты прикладных наук, а именно математику и физику, однако
вопрос обновления методологии экономической теории и в особенности
сложных систем находится еще в «зародышевом состоянии» [2].

Все обозначенное выше актуализирует вопрос анализа теории
системного управления инновационным развитием современного
предприятии. Специфика же предложенного анализа состоит в том,
чтобы охарактеризовать исследуемую управленческую и управляемую
системы в соответствии с современными тенденциями в науке и
построить междисциплинарные связи с другими социальными и
прикладными науками.

Нерешенным теоретико-практическим вопросом для отдельного
предприятия становится необходимость разработки таких
управленческих мер, которые уменьшат непредсказуемость поведения
управляемой системы.

На наш взгляд, теоретико-методическое обоснование интереса к
поиску новых моделей управления предприятиями как сложной
хозяйственной системой приобретает в обозначенных условиях
высокую степень актуальности.
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В современных исследованиях среди главных путей решения
выделенного вопрос в основном выделяются следующие:
методологическое обновление экономической теории [2-5];
оптимизация ресурсного обеспечения инновационного потенциала
экономических субъектов [7]; представление системы как сложной
динамической, нелинейной системы: формирований принципов
управления инновационной деятельностью таких экономических
систем, адекватно их внутренней структуры и изменчивости поведения [
1-9,13-16 ].

В данной работе впервые предлагается системная парадигма,
основанная на рассмотрении предприятия железнодорожного
транспорта в его взаимодействии и единстве с окружающей средой на
основе принципов самоорганизующихся систем, изложенных в работе
В. Самсонкина и В. Друзя. [17]. Это обуславливает необходимость
определить основные понятия данного теоретического подхода:
система, организация, самоорганизация, развитие, а также сочетание
этих понятий в таких сложных высказываниях как самоорганизующаяся
система, самоорганизация развивающихся систем.

В общепринятом смысле под системой (от греч. systema – целое,
составленное из частей; соединение) понимается множество элементов,
а) находящихся в отношениях и связях друг с другом, б) образующих
определенную целостность, единство. Под элементами могут
пониматься предметы, явления, взгляды, знания, целые совокупности
образований. Это классическое определение принадлежит Л. фон
Берталанфи: «Система – комплекс взаимодействующих компонентов».
Терминологией понятия «система» занимались и другие ученые (в
частности Б. М. Кедров) [10, 11, 16].

В приведенном определении Берталанфи отмечается только
структурная организация системы без отражения того, как она
функционирует. По этому в дополнение к структурному подходу
анализа системы рассматривается теория функциональных систем П.К.
Анохина [18, 19, 20], в которой концептуально уточняется понятия
системы: «... только такой комплекс избирательно вовлечённых
компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение
приобретают характер взаимодействия компонентов, направленный на
получение фиксированного полезного результата». Таким образом
вводится понятие конечного полезного результата (далее - конечного
результата) деятельности системы, который является одновременно
системообразующим фактором и целью взаимодействия

Достигнутые результаты в изучении классической теории систем
и теории функциональных систем существенно дополнили друг друга.
Однако даже при объединении классической и функциональной теории
систем целый ряд пробелов в части самоорганизации систем все же
оставался открытым.

В 1970 году Л. Заде [21]  вводит понятие «гуманистической
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системы», в которой присутствует третья составляющая – содержание
системы, включая человека. С введением понятия «гуманистические
системы» степень обобщения понятия системы стала ещё большей. В
конечном итоге гуманистические системы – это любые социальные
организации, человеко-машинные системы, всё, где человек включен
как составной элемент и своей деятельностью определяет результат
функционирования системы. Такой уровень обобщения данного
понятия требует использования междисциплинарных знаний. Понятие
«качественный компонент системы» относится ко всем его элементам,
какой бы природой они не обладали: технические устройства, ресурсы,
человек.

Таким образом, общее представление о системе включает три
составляющие (или измерения): структурную, функциональную и
качественную. Важной особенностью обобщённого понимания системы
является форма связи трёх её составляющих [16].

Признание системного подхода в экономической науке связано с
лауреатом Нобелевской премии (1973 г). Василием Леонтьевым,
который исследовал структуру экономики, разработал метод
экономических расчетов «затраты – выпуск», «метод межотраслевого
баланса». Проникновение системных идей в управление подготовлено
исследованиями Р. Акоффа, В.Г. Афанасьева, В. М. Глушкова. К
настоящему времени в мире насчитываются десятки тысяч публикаций
по проблемам системного подхода, теории систем и системного
анализа. Можно говорить о существенном обновлении системных идей,
которое связано с работами В.А. Карташова, С.А. Кузьмина,
И. И. Пригожина, В.Н. Спицнаделя, Г. Хагена и др. [16, 8, 9, 13, 23, 29]

Таким образом, толкование понятия «система» состоит из сотен
определений, эволюция толкований которых в полной мере может
характеризоваться как самоорганизующийся процесс.

Наиболее обобщённое содержание понятия «система»
раскрывается в виде завершённой упорядоченности. Для
характеристики и описания упорядоченности всегда требуется мера
порядка и количества. Установленный порядок представляет собой
«целое, состоящее из частей» или «соединение частей». Второе
определение порядка предполагает наличие условий соединения частей
в целое. Такой подход позволяет вести речь о структуре соединения
частей в системе и характеризовать эту систему как качественное
объединение её частей в виде определённой последовательности.

Указанные объединения могут быть последовательными либо
параллельными. Если объединение осуществляется по некоторой
зависимости, предполагающей связь между частями (элементами), то
оно может быть охарактеризовано как организация (соединение по
определённому признаку). В пределах общего процесса
упорядочивания, отдельные части системы объединяются по
характерным только для них признакам. Эти части (или
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взаимообусловленные структуры) будем называть органами, а сам
процесс  - организацией целостной системы. Внутри системы её части
имеют свою упорядоченность (систематизацию) и посредством
взаимосвязей объединяются (самоорганизуются). Для обозначения
взаимосвязи организации и управления, внесем определения понятия
управление.

В соответствии с работами Е. Князевой: «…Управление
появляется в объединении людей там и тогда,  где и когда
самоорганизация не справляется с регулированием совместного
поведения индивидов, стремящихся выжить в природе [14,15, 28].

Известный исследователь управления А.И. Пригожин уже в 1970
году «нащупывает» тайну управления как тайну его
самоорганизующейся основы. В то время А.И. Пригожин говорит о
самоорганизации в терминах «спонтанной организованности» [16, 23,
29]. «Человечеству всегда были свойственны различные формы и
степени спонтанной организованности, - источником которой выступает
сама социальная природа человеческих ассоциаций». Как выяснилось
позднее, не только человеческих – самоорганизация оказалась
всеобщим природным свойством любых открытых систем [16].

Как отмечает другой исследователь А.П.  Назаретян,  в науке
«обнаружилась взаимодополнительность категорий самоорганизации и
управления» и «в современной версии синергетика как наука о
самоорганизации превращается в науку об устойчивом неравновесии».
Точнее было бы сказать, науку о динамическом равновесии, об
устойчивости через неустойчивость [15].

Е. Князева утверждает, что управление – это человеческая
«надстройка» над природным «зданием» самоорганизации. Это
«надстройка», ставшая возможной в результате роста рационального
мышления и сознания человека как способа адекватного отражения
действительности и, вследствие этого, столь же адекватной (в большей
или меньшей степени) способности вмешиваться в регулирование
поведения, в координацию действий, совместной деятельности людей.
Именно в рациональном мышлении выделяются такие категории, как
цель, оптимальность, субъект, информация, ценность. Управление – а)
это сложное прогнозирование результатов вмешательства в социальную
среду, требующее тонкого учета особенностей ситуации и законов
самоорганизации; б) не абсолютно, а всегда вероятностно
прогнозируемое регулирование деятельности множества индивидов.

Этот факт стал достоянием не только принципов менеджмента и
основой принятия управленческих решений, но и принципом
политического управления. «Мирорегулирование, – отмечает, к
примеру,  Ю.П.  Давыдов,  –  предполагает возможность и
саморегулирования, а не только управления извне» [16, 26].

«Сама система управления,  говорит А.И. Пригожин уже в более
поздней своей работе, – состоит из трех взаимосвязанных компонентов:
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целенаправленного воздействия, саморегулирования и
организационного порядка» [15, 29].

Управление, выполняя своего рода антиэнтропийную функцию,
дополняющую природную самоорганизацию, восстанавливает
естественный порядок и биологическое равновесие, нарушенные
какими-то внешними возмущениями [14, 29].

В своей работе в отношении развития системы [16]
В.Н. Самсонкин обозначает: «Используя понятие управление, как
функции организованной системы любой природы, обеспечивающей
сохранность структуры, поддержку режима деятельности, реализацию
программы работы, обозначим, что управление как процесс
предполагает формирование целенаправленных действий,
направленных на достижение положительного (эффективного)
конечного результата. Управление как процесс предполагает
осуществление своевременных изменений в поведении системы в
зависимости от динамики изменения среды. В этом случае особую роль
играет необходимость обновления элементов системы или
ремонтопригодность, которая осуществляется с учётом деятельности
среды и отражает динамику развития системы.

При рассмотрении взаимных отношений и связей элементов,
используют понятие упорядоченность или организация. Организация
может выступать эквивалентом структуры, которая связана с
осуществлением конкретной функциональной деятельности. В данном
смысле организация соответствует определению понятия «система». С
другой стороны, организация может пониматься как динамический
процесс формирования структурно-функциональных отношений между
элементами рассматриваемой системы. Если этот процесс
осуществляется внутренними образующими процессами, как результат
адаптации к воздействиям среды, то его принято расценивать как
самоорганизующийся.

В процессе развития отдельной многокомпонентной системы
удаётся проследить: как через сложную серию превращений
относительно одинаковых структурных образований, система
преобразуется в новую, более сложную, опосредствуя образующие её
структуры. Что заставляет элементы системы преобразовываться в
новые и как происходит управление этим процессом? Такая постановка
вопроса представляет целую область науки, предметом которой
является механизм управления восстановлением и развитием отдельных
элементов целостной системы. Успешное решение частных вопросов
все же не позволяет получить полное представление о целостном
механизме управления.

Рассмотрим восстановление или регенерацию элементов и
механизмы, определяющие этот процесс. Можно утверждать, что
потребность в воспроизведении подобного при необходимости
восстановления или замены тем более очевидна и понятна, чем на более
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низком уровне организации процесс восстановления наблюдается. С
повышением сложности системы способность к восстановлению
элементов высшего уровня стремительно утрачивается. Такой феномен
различными авторами объясняется неодинаково.

Чем выше уровень организации системы, тем меньшее
количество элементов обладают свойством взаимозаменяемости.
Следовательно, возможность сохранения возложенных функций
ограничен, а при утрате ведущего звена снижается. Фактически с
каждым уровнем усложнения уменьшается ремонтопригодность.

Таким образом, от наиболее общего определения понятия
«система» как упорядоченность элементов определённой природы,
перейдем к другому. Рассмотрим систему как  комплекс избирательно
вовлечённых элементов, взаимоотношения которых приводят к
получению полезного конечного результата, выступающего основным
системообразующим фактором.

Под состоянием системы будем понимать уровень активности
элементов (органов), отражённый в получении конечного результата.
Количественная оценка состояния может быть выражена значением
одного или нескольких контролируемых параметров относительно
нормы при обеспечении конечного результата.

Следующим этапом в достижении цели работы обозначение
основ системного управления инновационным развитием предприятий
станет рассмотрение понятие «самоорганизация» и ее отношение с
управлением.

В повседневной жизни, под словом «самоорганизация» понимают
свою собственную способность делать все правильно. Научное понятие
«самоорганизация» существенно отличается от бытового и включает в
себя как обыденное,  бытовое так и то,  что не только важно
самоорганизовываться, но прежде всего отдавать себе отчет, что ты
делаешь и зачем ты это делаешь.

Таким образом, самоорганизация отличается от процесса
организации тем, что сущность процесса здесь объясняется уже
природой самой системы (а не действием внешних факторов). То есть
организация как система называется самоорганизующейся, если она без
дополнительного воздействия извне, обретает определенную
пространственную, временную или функциональную структуру.
Самоорганизацию как феномен, свойственный открытым системам,
изучает научная дисциплина синергетика

Американский классик практико-ориентированных концепций
промышленного управления М. Уорд по этому поводу утверждает:
«…концепция открытых систем предполагает, что организации и
отдельные личности могут взаимодействовать с потенциально
неограниченным множеством других организаций и личностей». «Такое
взаимодействие,  говорит он,  может создать возможности, опасности
(угрозы), либо и то и другое. Если эти взаимодействия не находятся под
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контролем, или, хуже того, если ключевые «игроки» из внешнего
окружения своевременно не идентифицированы, у организации может
не быть времени для изменения ее сильных и слабых сторон с целью
своевременной реакции на изменения во вне ее, например, на внезапно
проявившуюся конкуренцию или неожиданное предложение по
поглощению» [14, 22].

Открытые системы, к которым относятся и все человеческие
организации – это организации, активно взаимодействующие с внешней
средой, обменивающиеся с ней веществом, энергией и/или
информацией. Подчеркнем: самоорганизация – это свойство всех
открытых систем. В отличие от управления, которое – свойство и
феномен только человеческих систем.

Самоорганизация существует в живой и неживой природе, в
живых системах и в системах неживой природы, как, например, в
сложных процессах формирования нефти или каменного угля в недрах
земной коры, в системных процессах движения планет и «жизни»
Солнца как плазменного образования.

В человеческих объединениях, даже при всей управляемости этих
объединений, доля самоорганизации весьма велика. Она ни как не
меньше, чем даже доля современного управленческого регулирования.

Во всех случаях самоорганизующиеся процессы осуществляются
под влиянием определённых постоянно действующих принципов,
которые и обеспечивают повторяемость этих процессов. При этом
совокупность таких принципов сама должна быть представлена неким
порядком или системой. Это обеспечивает их управляющее действие и
определяет порядок самоорганизации. Выражением такого порядка
является самоопределение набора и очерёдности действия принципов,
формирующих развитие системы.

В отношении сложности системы определим ее количеством и
порядком организации элементов и органов системы. Различная
структурная упорядоченность одинакового числа элементов делает
системы качественно различными. Введем две составляющие понятия
сложности: а) вертикальная сложность  число уровней организации
или иерархии; б) горизонтальная сложность  количество элементов в
отдельном уровне иерархии.

Процесс самоорганизации наблюдается в системах, которые по
мере их усложнения осуществляют дифференциацию функциональных
процессов и установление взаимозависимых отношений между
элементами. Все это заканчивается воспроизведением новой системы,
подобной предыдущей, которая повторяет с начальной стадии развития
цикл воспроизведения себе подобной.

Из этого следует, что всякий процесс организации имеет цикл.
Для более сложного уровня организации требуется более
продолжительный цикл. Многоуровневая организация предполагает
накопление численности элементов во всех предшествующих уровнях,
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что приводит к необходимости дифференциации элементов  внешнему
отображению внутренних свойств элементов предшествующих уровней.

Рассматривая оптимизацию системы, следует исходить из
представления о ее существовании в трёхмерном пространстве
«структура - функциональная направленность - качественная
характеристика элементов структуры». Каждое из этих измерений
обеспечивают достижение конечного результата, а их взаимоотношения
строится на принципе статистического взаимодействия, которое лежит в
основе такого понятия как норма (эффективность) поведения системы
[17].

Таким образом, исследуя теорию системного управления
инновационным развитием, обозначим управленческую систему как
комплекс элементов взаимодействия которых приводят к получению
конечного результата. Системное управление обозначенной системой
связано с понятием управления в его отношениях с процессом
организации и самоорганизации. Управление дополняет природу
самоорганизации, а система управления состоит из трех
взаимосвязанных компонентов: целенаправленного воздействия,
саморегулирования и организационного порядка. В связи с этим,
необходимо разработать новые подходы к управлению инновационным
развитием предприятий.

В экономической теории существует два подхода к управлению
экономическими системами: механистический, созданный на основе
неоклассической концепции и дополненный идеями маржиналистской и
институционалистских концепций; и системно-синергетический
(органический) объединивший положения функциональных
(маркетингово-логистической, кибернетической и других) концепций
[31].

Согласно неоклассической концепции, экономическая система
находится в устойчивом состоянии. В процессе управления такой
системой возможно нахождение определенной точки, в которой
обеспечивается достижения максимума и минимума целевой функции.
В этом состоянии система достигает оптимальных значений
эффективности, самого производительного режима экономического
роста. Главная задача управления экономическими системами, с
неоклассической концепцией, заключается в: воздействии на объемы
привлеченных материальных, финансовых, информационных и т.п.
ресурсов;  поиске и реализации таких управленческих действий,
которые нейтрализуют внешние и внутренние факторы с обеспечением
устойчивого функционирования управляемой системы.

По неоклассической концепции, управляемая система
искусственно поддерживается в рамках, запрограммированных
управляющей системой, что приводит к постепенной потере
эффективности и результативности управляющего воздействия.
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Отношение к экономическим системам как, в основном,
линейным образованиям сохранялось в рамках маржиналистской и
институциональной концепций, по которым цели управляемой системы
подчинены целям управляющей системы [31]: минимизация
трансформационных и транзакционных издержек с уменьшением
влияния факторов неопределенности и риска; координация
функционирования внутренних структур управляемой системы как
совокупности простых элементов ассоциируется с выравниванием их
неодинаковой отдачи.

Представители же позднего органического (системно-
синергетического) подхода считают, что экономическая система
является сложным образованием с нелинейными связями между
элементами, функционирование которого предусматривает изменение
состояний неравновесия и равновесия, возникновение новых
устойчивых структур [31].

Системно-синергетический подход к управлению сложными
нелинейными экономическими системы имеет значительные
преимущества по сравнению с механистическим подходом. Он
позволяет: 1) представить управляемую систему как образование с
собственными целями, траекториями развития, различными моделями
поведения, 2) адаптировать управленческие меры к разным сословиям
(равновесных, неравновесных) управляемой системы, 3)
сформулировать принципы управления сложными нелинейными
экономическими системами в различных сферах деятельности, 4) найти
новые методы оценки совпадения и согласования целей управляющей и
управляемых систем.

Проблема системного управления инновационным развитием
предприятий предполагает с достаточной полнотой определить: а)
алгоритм системной методологии упорядочивания управленческих
знаний; б) особенности формирования рассматриваемой системы; в)
структуру отношений в системе; г) формирование нормы ее поведения
(эффективности); д) способ обеспечения оптимального
функционирования системы в целом.

Системная методология влияет на упорядоченность полученных
знаний и получению новых с помощью такого алгоритма
последовательности действий: выделение системного объекта; изучения
компонентов системы; исследование структуры системы; обоснование
механизма функционирования системы, исследование развития системы
[7].

При формировании системы управления инновационным
развитием предприятия железнодорожного транспорта необходимо
учитывать особенности экономичной системы, которые находят свое
отображение в построении элементов и связей между ними. К ним
относят: целостность, адаптивность, сложность, уникальность,
иерархичность, синергетичность.
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Сложность анализа формирования системы управления
инновационным развитием предприятия состоит в необходимости
исследования всех компонентов во взаимосвязи и динамике.
Закономерности оптимального функционирования системы управления
развитием может быть раскрыт через анализ его составляющих и связей
между ними. Сложность анализа зависит от разнохарактерности связей.

Эффективность системы управления инновационным развитием
значительно повысится, если будет проведена процедура выявление и
формулирование целей управляемой системы. Указанная процедура
необходима для устранения сопротивления управляемой системы: при
расхождении с целями управляющей системы, явная или скрытое
противодействие управляемой системы управленческим мерам
несравненно возрастает. Процесс эффективности инновационного
развития связан с упреждением ошибочных действий. Однако всякое
управление предполагает наличие отклонений от оптимального
поведения, которые, в свою очередь, определяют направленность
корректирующих воздействий с целью сохранения равновесного
состояния управляемой системы. В этом отношении «допустимые»
отклонения играют существенную роль в установлении наиболее
важных факторов, эффективность инновационного развития
предприятий.

В данном случае имеет обоснование не только упоминавшееся
утверждение западных специалистов [16] о «праве человека на
ошибку», но и эффективное противодействие неточным и ошибочным
действиям совокупности человеко-машинных систем в условиях
изменяющейся среды. Для этого требуется определить допустимые
границы неточных действий и разработать шкалу различимости влияния
этих действий на получение конечного результата.

Таким образом, ошибки выступают в качестве обратной связи для
оценки выбранных действий. Улучшение или ухудшение конечного
результата служит основой эмпирического определения правильности
решения задачи методом проб и ошибок как единственного пути в
поисках неизвестных закономерностей.

Способы обеспечения оптимальности системы должны на наш
взгляд строится на единстве мировозглядов и ценностей ее
составляющих с использованием методик и подходов к управлению
знаниями. Такие системы называют интелектуалоемкими, а их
деятельность характеризуется: высоким уровнем технологической и
организационной инновационности;  реализацией творческого
потенциала; ответственностью за результаты деятельности, которые
базируются на творческой мотивации; инновационностью управления.

Процесс построения инновационной модели развития как
национальной так и микросистемы  предприятия связан с повышением
инновационной деятельности. Управление, которой предполагает в
современных условиях позднеклассической экономической теории
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придерживаться системно-синергетического подхода в управлении
современными экономическими системами.

Формирование системы управления инновационным развитием
предприятия предполагает определить элементы, как управляющей, так
и управленческой системами, а расположение обозначенных элементов
и  их динамика определяют процесс упорядочивания, который
завершается, формируя циклы самоорганизации систем.

Проблему системного управления инновационным развитием в
работы предполагается решить с помощью: разработки алгоритма
системной методологии упорядочивания управленческих знаний;
формирования рассматриваемой системы; формирования структуры
отношений в системах и нормы ее поведения (эффективности);
нахождения способов обеспечения оптимального функционирования
системы в целом.
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2.3.  Соціально-інноваційна політика розвитку підприємств
космічної галузі

В епоху глобалізації питання філософії управління підприємством
космічної галузі набуває особистого змісту. У період «холодної війни»
між Заходом та Сходом підприємства-виробники країн-лідерів
космічної продукції та послуг мали значну фінансову підтримку своїх
урядів та не вели активну співпрацю із підприємствами інших держав.
Зміна політичної ситуації в світі, реорганізація великих політичних
блоків та економічних утворень призвела до активної співпраці
колишніх підприємств-конкурентів в космічній галузі. Успішна робота
українських підприємств космічної галузі окрім необхідної фінансової
підтримки вимагає розробки та удосконалення змістовної направленості
нових цілей, формування нового управлінського та економічного
мислення, що реалізує ефективну взаємодію технологічних та
соціальних інновацій спрямованих на задоволення інтересів
індивідуума та суспільства.

Підприємства та підприємницькі структури космічної галузі за
своєю місією, цілями та сутністю є найкращими ініціаторами, що
впроваджують винаходи науково-технічного прогресу та на практиці
реалізують амбітну програму людства «Ми бачимо те,  що не видно».
Саме ці підприємства та принципи їх соціально-економічного
управління є прикладом переходу від сировинного до інноваційного
шляху розвитку.

Аналіз світового ринку космічної продукції та послуг, стан
українських підприємств та організацій космічної галузі вказує на
недосконалість, застарілість форм та методів управління українських
підприємств, необхідність нових підходів у визначенні стратегії
розвитку, розробці та використанні нових методів управління,
формуванні стиля повсякденної роботи, культури. Завдання соціальних
інновацій та соціально-інноваційної політики на макро та мікрорівні
полягає в тому, щоб виступити центром гармонізації техніко-
технологічної, економічної, соціальної, екологічної складової діяльності
підприємства та суспільства. Філософія сучасних підприємств космічної
галузі повинна якнайкраще конкретизувати основні цінності, що будуть
слугувати орієнтиром їх діяльності, особливо у разі кризової ситуації.
Соціально-інноваційну політику розвитку підприємства можна
розглядати як програму, що реалізує філософію організації та дозволяє
ефективно управляти поведінкою її співробітників для досягнення
визначених результатів як в короткостроковому так і довгостроковому
майбутньому періоді.

Після розпаду СРСР Україна почала будувати соціально –
орієнтовану економіку. Суттєво змінилися якісні та кількісні параметри
підприємств України. Так кількість державних підприємств змінилася з
14158 (1997 р.) до 6075 (2013 р.). Підприємства постсоціалістичних
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країн почали реалізовувати нову парадигму розвитку, що включає три
альтернативні концепції розвитку підприємств: мінімалізму, холізму,
анімалізму [1; 2].

Відповідно до концепції мінімалізму власники підприємства
ставлять завдання мінімізації або ліквідації усіх систем і підрозділів, що
не беруть участь безпосередньо у виробництві і реалізації товарів
(продукції, послуг), позбавлення від усього зайвого: потужностей,
працівників, соціальної інфраструктури, непрофільних робіт і т. д.
Трудовий колектив особливо не цінується, на думку працівників
практично не зважають. Недостатні ресурси замовляються на стороні.
Виробництво розглядається як «швидкісна труба» («чорний ящик») по
виробництву товарів, що мають попит. Практикується зміна партнерів
по вигідності. В управлінні панує авторитарний стиль. Обмежені
інститути демократії. У конкурентній боротьбі використовуються усі
засоби. Корпоративна культура знаходиться в зародковому стані.

Концепція холізму розглядає підприємство як цілісну систему, що
включає раціональне поєднання і використання засобів виробництва,
предметів праці, трудові ресурси. Останні розглядаються як людський
капітал, в якому провідну роль грає інтелектуальний капітал.
Виробничі, логістичні, маркетингові, інноваційно-інвестиційні,
відтворювальні процеси збалансовані. Виробничий колектив цінується
високо, є стабільним, гарно навчений, бере участь в управлінні. З
партнерами і конкурентами встановлюються етичні стосунки,
використовуються компроміси, йдуть пошуки взаємних вигод,
співпраці. Формуються корпоративна культура, корпоративна
відповідальність. Концепція холізму відзначає підприємство як цілісну,
динамічну систему, що розвивається, адаптовану до зовнішніх умов
шляхом постійного вдосконалення стратегії, структури, трудового
колективу.

В концепції анімалізму підприємство розглядається як єдиний
живий організм, що має рефлексію - здатність до внутрішньої оцінки, до
оцінки стану і перспектив довкілля. Трудовий колектив, менеджери і
власники мають односпрямовані  інтереси, спільно беруть участь в
управлінні відповідно до властивих їм форм, методів, повноважень,
постійно навчаються і самонавчаються. Це основна і невід'ємна частина
підприємства, внутрішньо об'єднана стосунками партнерства. Стосунки
з партнерами - етичні, з конкурентами практикується співпраця,
формується прагнення односпрямованості інтересів як споживачів,
постачальників так і конкурентів. Позитивними ознаками цього типу
концепції є орієнтація підприємств на цілеспрямованість і активність,
прагнення до гармонійного функціонування, формування корпоративної
культури і корпоративної відповідальності.

Отже, різні концепції сучасної парадигми розвитку підприємств
відрізняються головним чином рівнем розвитку корпоративної
культури, корпоративної і соціальної відповідальності.
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Підприємства, що використовують концепцію мінімалізму
головною метою (стратегією) визначають максимізацію прибутку.
Вважається, що, високий прибуток підприємства забезпечує своїх
працівників високою заробітною платою і дозволяє їм самостійно
вирішувати свої проблеми, у тому числі навчання і підвищення
кваліфікації, здоровий спосіб життя т. п. На практиці це досягається не
завжди. Більш гуманними є концепції холізму і анімалізму, в яких як
довгострокова стратегія приймається підвищення ринкової вартості
підприємства, ближня мета - максимізація прибутку, її використання на
інноваційний розвиток виробництва і трудового колективу. Це
передбачає формування інститутів соціальної відповідальності, що
забезпечує підвищення ділової репутації і іміджу, позитивно впливає на
ринкову вартість підприємства. Отже, передбачається поєднання
поточних цілей і стратегії підприємства, що позитивно впливає на
формування односпрямованості інтересів усіх категорій працівників
підприємства і його власників.

Для української економіки характерно використання концепції
мінімалізму, що знаходить свою підтримку на галузевому,
регіональному, державному рівні управління. Але сьогодні це вже не
відповідає ментальним та духовним потребам населення, викликає
дисгармонію в сприйнятті себе, свого місця в житті та суспільства.

Країни із соціально – орієнтованим типом економіки формують
партнерські відносини між державою, бізнесом та найманими
працівниками за допомогою профспілок та інших видів об’єднань
трудящих. Корпоративна форма власності стала найбільш вдалою
формою власності, що реалізує ефективно вищезгадані партнерські
відносини.

Завдання, які реалізують підприємства космічної галузі
передбачає створення та наочну реалізацію того, що було раніше
сховано (дослідження нових фізичних закономірностей, умов, що
дозволяють створювати нові матеріали та об’єкти, прогноз зміни
навколишнього середовища Землі, вплив Луни та Сонця на
життєдіяльність людей, створення системи космічного захисту тощо),
тобто передбачається гармонійне використання творчого потенціалу
персоналу, його фахових здібностей в управлінні собою не дивлячись ні
на що (значне моральне, фізичне, духовне навантаження при реалізації
великомасштабних проектів із штатними та позаштатними ситуаціями,
організацією великої кількості ресурсів, заданими строками, значними
ризиками втрат).

Вищенаведена специфіка діяльності підприємств космічної галузі
передбачає застосування такої концепції розвитку підприємства, де б
кадровий потенціал підприємства виступав у якості внутрішнього
центру системи, що відповідає принципам цілісності та здатності
стабілізувати план подій, забезпечує найвищу ефективність організації
інформаційних та матеріальних потоків в середині підприємства,
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систему взаємовідносин між керуючою та виконуючою ланкою
підприємства. Логічно, що значного науково-практичного змісту
набуває питання розробки соціально-інноваційної політики даних
підприємств та застосування відповідних соціальних інновацій.

Й. Шумпетер – перший економіст, що ввів поняття
«нововведення» та «інновація», обґрунтував зв’язок цих категорій із
темпами економічного розвитку. На мікроекономічному рівні
нововведення забезпечують одержання прибутку завдяки активній
участі в інноваційному процесі.

Сучасні наукові джерела за предметним змістом виділяють
чотири види нововведень:

- продуктові, спрямовані на виробництво й використання
кінцевих видів виробів — засобів виробництва і предметів споживання;

- технологічні, спрямовані на створення й використання нових
технологічних процесів для виробництва кінцевих видів виробів
(продукції);

- соціальні, метою яких є створення й застосування нових
економічних, організаційних та інших механізмів, що забезпечують
функціонування основних структурних ланок;

- комплексні — органічна єдність кількох або всіх перелічених
вище видів.

Людина є головною продуктивною силою суспільства, тому
соціальні інновації призвані нести зміни соціальних відношень в
процесах споживання та виробництва.

Поняття соціальних інновацій науковці щільно пов’язують із
питаннями розвитку людського потенціалу, співробітництва та
культурної різноманітності.

Л. Пасічний та Я. Веховский розглядають соціальні інновації в
широкому сенсі як відкриття, що є наслідком винахідливості людей, які
призводять до прогресивних змін в певних станах речей [3, с.7]. Такі
вчені, як Є. Бирський, Я. Муйжел, К. Познаньський розглядають
соціальні інновації у вузькому сенсі з технологією промислового
виробництва [3, с.8].

Соціальні інновації в трактовці Н.  В.  Галкіной -  це результат
інноваційної діяльності підприємства по розробці і застосуванню нових
значно вдосконалених економічних, організаційних і інших структур,
механізмів функціонування виробництва і взаємодії персоналу [4].

Російський фахівець по соціальній роботі В. Н. Конякин на основі
аналіза кваліфікаційних підходів, що існують в економічній теорії
визначив п’ять підходів, що визначають соціальні інновації як:

1. Систему;
2. Процес (процесний підхід (функціональний) - будь-який

творчий пов'язаний з ризиком процес, який завершується
впровадженням нововведення, що забезпечує підвищення якості життя
населення; як процес свідомого здійснення змін в технології і
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організації праці, за допомогою якої нові ідеї, цінності, стандарти,
методи процедури замислюються);

3. Зміну (соціальна інновація виражається в зміні нових
принципів користування інструментом, впровадженні нового
технологічного процесу або нової процедури, використання нового
місця і території);

4. Засіб;
5. Кінцевий результат творчої інноваційної діяльності,

спрямований на розробку, створення і поширення нових організаційних
форм, що отримав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого
технічного процесу, який використовується в практичній діяльності;

6. Реакцію (атрибутивний (менеджерський підхід) - інновація -
одна з можливих реакцій підприємства на громадські потреби або
соціальний підхід - інновація стає елементом соціально-економічного
процесу) [5].

Ольга Качелкіна, керівник оргкомітету Міжнародної конференції
«Социальные инновации» (жовтень 2013 р., м.Москва) при роз’ясненні
сутності соціальних інновацій охарактеризувала цей новий термін, як
такий, що тісно пов'язаний з такими поняттями, як державно-приватне
партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, соціальне
підприємництво і добродійність. «Це нові проекти, ідеї і ініціативи,
спрямовані на поліпшення життя суспільства, - як на рівні окремих
людей, так і на рівні держави. За кордоном під соціальними інноваціями
розуміються нововведення в соціальній сфері, яким не більше трьох
років…» [6]

Потихенченко Т.  А.  своєму дослідженні [7]  виділяє дві основні
точки зору на суть соціальних технологій.

Згідно із першою думкою, соціальні технології (Дж. Томас)
мають сенс, тільки якщо вводять соціальні інновації в різні напрями
соціальної практики. У число інновацій, згідно з цією точкою зору,
входять соціальні дослідження, розробка дослідницьких програм,
розробка моделей, соціальний експеримент, створення нових методик,
технології розробки критеріїв оцінки ефективності. Інновації
включають спеціальні засоби, що дозволяють зробити їх реальністю.

Реалізація соціальної технології - це:
1) аналіз соціальної реальності, соціального об'єкту;
2) розробка соціальної технології зміни об'єкту;
3) поширення (впровадження) соціальної технології;
4) дослідження розвитку об'єкту технологічної дії;
5) оцінка отриманих результатів в ході дії.
Необхідність застосування соціальних технологій обумовлена

тим, що практичній дії завжди передує яка-небудь модель, макет,
проект цієї дії, тобто можливий варіант його реалізації. Згідно з цією
точкою зору,  суть соціальних технологій полягає  -  не в тому,  що
робити,  а в тому,  в якій послідовності,  а також,  що необхідно

http://conf.vgi.volsu.ru/?p=181#_edn66#_edn66
http://conf.vgi.volsu.ru/?p=181#_edn32#_edn32
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проектувати і прогнозувати не лише самі практичні дії, але і їх можливі
наслідки. Таким чином, згідно з цією точкою зору соціальні технології
потрібні як інструмент для впровадження соціальних інновацій в різні
напрями соціальної практики.

Другий напрямок наукової думки (Н.С. Данакін) полягає в тому,
що існування соціальних технологій пов'язане з самою соціальною
дійсністю (реальністю). Суть соціальної технології, згідно з цією
точкою зору полягає в тому, щоб, враховуючи усі об'єктивні і
суб'єктивні умови, спроектувати оптимальний розвиток соціального
процесу.  Для цього процес аналізується з точки зору його виду,  типу,
характерних особливостей, внутрішнього механізму, супутніх умов,
інтенсивності, спрямованості. Таким чином, за допомогою соціальних
технологій формується вичерпний "реєстр" соціальних процесів.

Вирішенню підлягає питання проектування та впровадження
соціальної технології. При цьому, технологізація соціальних процесів
полягає в наступному:

1) формування процесу
2) надання йому цільової спрямованості;
3) його оптимізація;
4) забезпечення його стійкості;
5) створення механізму саморегуляції;
6) забезпечення сприятливих супутніх умов для розвитку.
Так Тимошенко Л.М.  та Більська О.В.  у своєму дослідженні при

визначенні сфери концентрації зусиль в найближчій перспективі щодо
соціальних інновацій визначають завдання узгодженості між
виробництвом та споживанням, «йдеться не тільки й не стільки про
створення нової системи соціальних гарантій, а насамперед, про
впровадження соціальних факторів забезпечення економічного
зростання у систему мотивації поведінки суб’єктів господарювання та
найманих працівників» [8, с. 159 - 168].

Дослідження сутнісного наповнення категорії «соціальні
інновації», її організаційних форм, технології застосування в різних
концепціях розвитку підприємства, міжнародний досвід дозволить
сформулювати ефективну соціально-інноваційну політику
високотехнологічного підприємства.

В цьому аспекті цікавим є досвід крупної консалтингової
компанії, що має досвід впровадження соціальних інновацій в різних
країнах світу.

МакКінсі (McKinsey & Company), одна із провідних глобальних
управлінських  консалтингових фірм, що допомагає установам,
філантропам, компаніям, неурядовим організаціям, соціальним
підприємцям і соціальним інвесторам управляти соціальними змінами
будучи більш інноваційними, стратегічними і ефективними. За останні
п'ять років ця фірма працювала більш ніж над 480 проектами, в 50
країнах – включаючи організації та неурядові організації  в 24 країнах
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по Латинській Америці, Європі, і Африці. Крім того, ця фірма
перелічена журналом Fortune серед 10 найкращих світових компаній
для лідерів [9].

Технологія впровадження соціальних інновацій цієї фірми
зосереджена на наступних складових:

- стратегічне фокусування (допомога прагнучим творцям змін
сформулювати чітке бачення і цілі, потім – допомога у складанні дорожньої
карти, розвиток довгострокових організаційних стратегій, визначення
програми і дії для досягнення їх бачення);

- організаційна перевага (допомога клієнтам в конструюванні
правильної організації, щоб ефективно застосовувати їх соціальну стратегію
змін, і визначити їх вплив через мережі і взаємодію; ведення клієнтів через
складний розвиток, що передбачає реструктуризацію і зміни в керівництві,
допомога в побудові нової організації для досягнення амбітного бачення -
прямо з початку);

- операційна перевага (підтримка організації в поліпшенні її діяльності -
від вивчення і управліннями знаннями до людських ресурсів та управління;
допомога у русі вперед місії клієнтів через альтернативне фінансування
структурами і демонстрація техніки для повторення і масштабного
перетворення);

- нові засоби для соціальних змін (спільно з клієнтами допомога у
розвитку стратегії, структури і техніки, яка поліпшить їх здатність досягати
соціальні зміни,  -  і потім розвивати кращі практики,  які допоможуть їм
перетворювати їх ідеї на реальність; оскільки технологія розвивається,
соціальна мережа розширюється, і більша кількість даних є доступною для
підтримки ухвалення рішення консалтингова фірма контролює ці дані і сприяє
новим засобам досягнення впливу) [10].

Роздуми щодо впровадження соціальних інновацій,
формулювання соціально-інноваційної політики розвитку на
підприємствах космічної галузі передбачає виділення формальних цілей
та спеціальних принципів їх реалізації, характерних для даної галузевої
спрямованості підприємств.

Можна виділити дві групи цілей.
Економічні цілі передбачають забезпечення та збільшення

величини доходу (покриття витрат, прибуток, рентабельність).
Гуманістичні цілі спрямовані на задоволення індивідуальних та

суспільних потреб щодо забезпечення існування та розвитку людства.
Компанія Боїнг (Boeing) – відомий виробник авіакосмічної

продукції має штат у розмірі 168000 осіб як в США так і в 65 країнах
світу. Компанія презентує себе для суспільства як «відповідального
партнера, сусіда та громадянина для різноманітних суспільств,
споживачів», яким вона служить. Компанія стверджує, що «будує
найкраще майбутнє із інноваційними продуктами, які є більш чистими,
більш ефективними та встановлюють нові стандарти для виробництва.
Боїнг слідує практикам відповідального бізнесу та сприяє позитивним
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змінам в житті людей по всьому світу в той час поки зростає акційна та
споживча цінність у конкурентному глобальному ринку» [11]. В розділі
Корпоративне громадянство (Corporate Citizenship) визначені принципи
корпоративного управління компанії. Корпоративне громадянство для
Боїнга означає позитивну зміну продукції та послуг, які вони
забезпечують та шлях, яким вони здійснюють бізнес у взаємозв’язаному
світі. Згідно із політикою підприємства Рада директорів прийняла
політику та процедури, щоб забезпечити ефективність управління
компанії. Документи по корпоративному управлінню включають
Принципи корпоративного управління, Ради постійних комісій,
Стандарти незалежності директорів та коди поведінки директорів і
найнятих фінансових спеціалістів, а також всіх працівників, інформацію
відносно безпеки трансакцій директорів і офісних співробітників.
Принципи корпоративного управління та пропозиції по їх модифікації
переглядаються.

Соціальна відповідальність бізнесу залишається одним з
пріоритетів корпоративної стратегії компанії Боїнг. Компанія активно
реалізує різноманітні благодійні програми, проводить волонтерські
заходи і підтримує численні соціальні ініціативи співробітників, які
реалізуються  на території США і в інших країнах,  де працюють
підприємства і представництва Боїнг.

Корпорація Локхід Мартін (Lockheed Martin Corporation) відома
аерокосмічна компанія,  що має у своєму складі 115000 осіб в США та
по всьому світу та пропонує «вивчити майбутнє удосконалої
аеронавтики» за допомогою девізу - «Інновації з метою», також
здійснює управління компанією за допомогою корпоративного
управління. Корпоративні рекомендації з управління покривають
широке коло питань, включаючи роль Ради директорів; роль та
підвищену відповідальність Головного Директора; Всеосяжний Код
Етики та Бізнес поведінки; процедури призначення керівників та
кваліфікації; стандарти незалежності керівників; політику огляду,
ухвалення, ратифікації відповідальних осіб по трансакціях; орієнтацію
керівника та продовження освіти; процедури, щодо щорічного
виконання оцінки Ради, її комітетів, керівників; рекомендації по
акціонерній власності керівників; заборона на операції хеджування;
політику компенсаційних сум, витрачені на збільшення державних
пособій додатковими податками для президентських заохочувальних
компенсацій.

Науково-практичне дослідження категорії «соціальні інновації»
дозволило автору трактувати цю категорію як інновації, що
забезпечують застосування наступних результатів їх впливу на
колективи індивідуумів, що зайняті в сфері космічного бізнесу:

- розвиток безмежного людинолюбства (расова етика, повага у
ділових стосунках, бажання співпрацювати, допомога незахищеним
верствам населення, благодійність);
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- науково-методичні та прикладні інструменти, що дозволяють
індивідууму визначити справу, до якої він призваний;

- можливість знайти істину та викоренити страх за допомогою
інструментів постійного вдосконалення;

-  творче мислення,  що створює нові об’єкти (думки,  що
генерують нове - продукцію, технології взаємодії, віра у можливість
створення невидимого та неявленого);

- красиве мислення (відображає оптимальність у створених
об’єктах);

- придбання та усвідомлення сили (використання та примноження
природних можливостей, використання життєздатності на 100%);

- досягнення відчуття безпеки;
- підготовка до нового циклу (продукції, виробництва тощо);
- центрування процесів організації ;
- проявлення можливостей;
Отже, соціально-інноваційна політика розвитку підприємства

космічної галузі – це політика, що реалізує соціальні інновації на
підприємстві, які дозволяють змінити свідомість працівників за
допомогою знань; знайти, допомогти та бути собою індивідууму в
колективі у повному осмисленні того, що відбувається; створювати
якісно нову продукцію, яка задовольняє сьогоднішні та майбутні
потреби індивідуумів та суспільства.
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екрана.

8. Інноваційно – інвестиційні, ресурсні та управлінські складові
розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань: міжнародна
колективна монографія /  під заг.  ред.  К.Ф.  Ковальчука.  –Донецьк:
ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – 503 с.
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10. Social Innovation [Електронний ресурс]. Режим
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ial_innovation. - Назва з екрана.

11. Corporate citizenship [Електронний ресурс]. Режим доступу:
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12. Corporate Governance [Електронний ресурс]. Режим доступу:
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Назва з екрана.

2.4.  Використання форм та засад діяльності інтегрованих
корпоративних структур бізнесу у процесі формування інноваційної

політики розвитку маркетингу: теоретичний аспект

В наш час багато уваги приділяється в економіці технологічному
переоснащенню. Саме воно сприяє підвищенню
конкурентоспроможності підприємств. Крім удосконалення технологій
виробництва (найчастіше саме ці технології приймаються
першочерговими) значна увага приділяється покращенню технологій
управління. Виникає потреба у зміні методів освоєння ринку,
покращення збуту. Але інноваційна активність у цьому напрямку поки
що не просліджується як система, але потребує належної уваги.
Відчувається необхідність проаналізувати досягнення у цьому
напрямку, узагальнити наукові доробки використання управлінських
технологій, які стосуються організації забезпечення реалізації
комплексу функцій, зокрема, збуту продукції не однієї, окремо взятої
юридичної особи, а концентрують зусилля навколо проблем одночасно
декількох організацій та спонукають до об’єднань виробників для
спільного їх вирішення. Цей напрямок наукових розробок є актуальним
у наш час для підприємств багатьох галузей економіки.

Для того, щоб довести доцільність маркетингових об’єднань,
треба дослідити можливі форми їх існування та теоретичне підгрунтя
формування об’єднань з різними місіями.

З процесом удосконалення управління підприємством пов’язані
певні зрушення,  які тісно пов’язані з поняттям «консолідація».  Але

http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/corporate-governance.html
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спочатку доречно визначитись з поняттям «інтеграція» для роз’яснення
можливостей застосування інтеграційних засад   маркетингу.

Дослідженням питань розвитку інтеграційних процесів у
економіці приділяли увагу такі автори, як О. Чорна [1], І. Ялдін [2], Л.
Федулова [3], А. Пилипенко [4] та інші вітчизняні та закордонні автори.

У статті «Інтегровані структури промисловості: сутність,
поняття, класифікація» [1] автор наводить приклади тлумачення
поняття «інтегрована структура» з посиланням на джерело, а також
вказує на так зване «підсумкове», тобто виведене на основі сукупності,
визначення цього поняття: «Інтегрована структура – це добровільне або
примусове об'єднання економічних суб’єктів промисловості з метою
здійснення сумісної діяльності, на основі участі в капіталі або
договірних (контрактних) відносинах, створене на певних умовах на
тимчасовій або постійній основі, яка вступає у взаємодію з зовнішнім
середовищем як економічно цілісне утворення». Погодитись з цим
визначенням можна частково, уточнивши, що не тільки «суб’єктів
промисловості», а загалом суб’єктів, не виключаючи з переліку
можливих учасників сільськогосподарські одиниці, сферу послуг,
фінансові установи тощо.

Більш детально окреслює коло потенційних учасників, І. Ялдін,
досліджуючи передумови виникнення та сутність поняття «інтегрована
структура бізнесу» та даючи визначення інтегрованих структур, яке
якнайбільш наближає це поняття до поняття «консолідація
маркетингу»: «Кінцевою формою реалізації інтеграційного процесу є
утворення інтегрованих структур бізнесу (ІСБ). Цілі утворення ІСБ
можуть коливатися від одержання доступу до ресурсів, технологій і
нових ринків до утворення синергії компетенцій і потенціалу різних
ринкових агентів, обміну знаннями й підвищення можливості владного
впливу на зовнішнє, щодо до ІСБ в цілому, оточення. Це сприятиме
зростанню консолідованого прибутку інтегрованого об’єднання загалом
та окремих його членів»  [2].  Для маркетингової консолідації з
визначення  автора найважливішим є акцентування уваги на впливі на
зовнішнє оточення.

Крім того, автор вказує на кооперативно- технологічне підґрунтя
й стимули до утворення інтегрованих структур бізнесу гірничо-
металургійного комплексу (ГМК) України.

Дослідження І.  Ялдіна у застосуванні до спорідненої з
машинобудуванням галузі дає загальну картину процесу інтеграції
підприємств, актуалізується питання дослідження логіки
функціонування й розвитку інтегрованих структур бізнесу як певної
цілісності.

Наведемо зі з вказаних автором ті характеристики ГМК,  які
можна повністю або частково віднести до однієї з важливих для
економіки України галузей, сільськогосподарського машинобудування,
та доповнимо відповідними галузевими характеристиками (таблиця 1).
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Таблиця 1
Кооперативно-технологічне підґрунтя й стимули до утворення

інтегрованих структур бізнесу в ГМК
Ознака Характеристика ГМК Характеристика

сільгоспмашинобудування
Ресурсне
забезпечення,
дефіцит
сировини чи
ресурсна
залежність від
постачальника

Обсяги видобутку коксівного вугілля в
Україні недостатні для покриття потреб
виробників коксу. Близько 25%
сировини надходить через імпорт. Тому
доречною є інтеграція у формі створення
вертикально- інтегрованих структур із
залученням найкращих постачальників
сировини

Забезпеченість сільського
господарства технікою
недостатня з причин
недостатніх об’ємів
виробництва вітчизняної
техніки, доступної у
ціновому відношенні.
Майже 80% обсягів
продажу припадає на
технічні засоби
зарубіжного виробництва

Покращення
якості
відповідної до
технологічного
ланцюга
сировини

Можлива як інтеграція до складу
інтегрованого утворення постачальника
з більш вигідними параметрами
сировини, так і спільна з
постачальником робота щодо розвитку
його виробництва

Для розвитку виробництва
та додержання параметрів
та вимог технологічного
ланцюга виробництва
якість як сировини, так і її
технологічного ланцюга
руху повиння бути
належною

Подолання вад у
плануванні
перебігу
реалізації
проектів з
технологічної
інтеграції

Передача частини раніше запланованих
за певним проектом обсягів до
інтеграційної взаємодії (зокрема як
контрактів-відносин). Передача на
аутсорсинг операцій, які не належать до
технологічного ядра цієї інтегрованої
структури бізнесу чи окремого суб’єкта
господарювання, але потрібні для
підтримки обраної технологічної
стратегії

Подолання
недосконалості у планах
та самому процесі
планування проектів
технологічної інтеграції,
передача на аутсорсинг
певних операцій

Покращення
транспортної та
логістичної під-
тримки
технологічного
ланцюга

Можливе залучення до складу інте-
грованого утворення спеціалізованих
транспортних компаній (PL-про-
вайдерів), або сприяння ІСБ по-
кращенню транспортної та логістичної
інфраструктури, які належать до галузей
життєдіяльності ІСБ

Недосконалість як
транспортної, так і
логістичної підтримки
технологічного ланцюга

Розробка
інновацій
і стратегії
інноваційного
технологічного
оновлення

Подолання проблем технологічної
залежності через інтеграцію з науково-
дослідними установами як в рамках
одного утворення, так і завдяки
договорам про співпрацю з
фінансуванням з боку ІСБ. Відсутність
фінансування великих наукових
розробок, що мають галузеве значення;
відсутність механізму стимулювання
інновацій

Сучасниі технології
виробництва
сільськогосподарської
техніки  відомих світових
фірм спонукають до
технологічного оновлення
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Продовж. табл. 1
Реалізація
проектів
упроваджен-
ня інновацій
та забезпече-
ння
трансферту
інноваційного
знання

Упровадження інновацій або залучення
нових знань (трансферт технологій) часто
потребує значних фінансових витрат або
витрат, що виникають через втрату
звичних стратегічних зон господарювання.
Технологічна інтеграція дає змогу як
захистити наявні зону ринку чи вийти на
нові ринки збуту, так і забезпечити
співпрацю з новими контрагентами
(стейкхолдерами)

Необхідність співпраці з
новими контрагентами,
виходу на нові ринки,
оновлення зон
господарювання дає змогу
технологічна інтеграція

Фінансування
розвитку,
модернізації
виробництва і
покращення
конкурентної
позиції

Через незадовільний технічний стан
основних фондів більшості підприємств
ГМК та недосконалу інвестиційну політику
галузі є можливість втрати позицій на
зовнішньому та внутрішньому ринках
(особливо в рамках інтеграційних процесів
України до СОТ та ЄС).  Оновлення ОФ
потребує значних інвестицій, як у вигляді
фінансових ресурсів, так і у формі
інтелектуального капіталу. Інтеграційні
відносини спроможні або забезпечити
трансферт технологій, або переорієнтацію
частини процесів на потужності процесу

Для сільгоспмашинобу-
дування оновлення ОФ
потребує значних
інвестицій, як у вигляді
фінансових ресурсів, так і
у формі інтелектуального
капіталу. Інтеграційні
відносини спроможні
забезпечити трансферт
технологій

Вирішення
проблем
нормативного
чи
інституціона-
льного
регламенту-
вання

Узгодження параметрів технологічного
процесу чи якості вхідної сировини може
бути легко регламентовано через
впровадження єдиних корпоративних
стандартів співпраці раніше

Необхідність оновлення
інституціонального
регламентування галузі

Владне
пригнічення
через
ресурсну
залежність

Постійне зниження видобутку коксового
вугілля й розширення потреб призводить
до виникнення монополії постачальників,
особливо коли вони належать до складу
ІСБ конкурентів. ІСБ через злиття або
кооперацію з постачальниками сировини
одержують доступ до більше дешевих
джерел, ніж пропонує ринок

Поступова втрата позицій
на внутрішньому і
зовнішньому ринках
призводить до
поступового «наступу»
закордонних виробників
сільгосптехніки

Отримання
переваг
у веденні
інформаційно
ї війни та
консолідація
інформації
про
технологію
виробничої
діяльності

Інтеграційне взаємопроникнення окремих
суб’єктів господарювання може сприяти
виникненню спільного поля інформаційної
взаємодії (зокрема через охарактеризоване
в [36] створення систем взаємного
моніторингу). Обмін інформацією може
бути вигідним як для окремих агентів, так і
для спільного узгодження параметрів
використовуваної технології для
отримання консолідованих переваг у
конкурентній боротьбі

Консолідація зусиль щодо
отримання інформації про
кон’юнктуру ринку та
технологію виробничої
діяльності бажана у
сучасних умовах
господарювання галузі
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Продовж. табл. 1
Перегляд
параметрів
і складових
технологічно-
го й логісти-
чного
ланцюгів

Поява технологічно привабливих об’єктів
унаслідок кризових тенденцій чи вад в
організації управління інших суб’єктів
ГМК, залучення яких до співробітництва
раніше було не можливе або ускладнене
високим потенціалом об’єкта

Консолідоване вирішення
технологічних та
логістичних ланцюгів
покликане стати
запорукою скорочення
витрат

Можливість
виходу на
нові ринки
збуту

Перехресні продажі сприяють залученню
нової цільової аудиторії для кожної
компаній, що взаємодіють. Утворення
альянсів у нових регіонах збуту.
Інтеграційне залучення підприємств для
утворення власного внутрішнього ринку

Є одним з пріоритетів
розвитку галузі

Транснаціо-
нальні
взаємини

Інтеграція з виробниками з інших країн
дозволить розширити наявні технологічні
ланцюги й вийти на нові ринки збуту.
Утворення дочірніх підприємств дозволить
як маніпулювати ресурсами ІСБ, так і
долати податкові розбіжності країн

Інтеграція з виробниками
з інших країн дозволить
розширити наявні
технологічні ланцюги й
вийти на нові ринки збуту

Економія від
швидкості

Залучення суб’єктів господарювання до
складу ІСБ зменшує трансакційну
невизначеність та побоювання інших
суб’єктів за власні знання чи специфічні
активи. Відповідно зростає й швидкість
збуту

ІСБ дозволять
консолідовано вирішити
проблеми забезпечення
сільгоспвиробників

Як бачимо,  як для гірничо-  металургійного комплексу,  так і для
сільськогосподарського машинобудування, стимули до консолідованого
вирішення спільних для підприємств задач, доволі переконуючі.

Для того, щоб запевнити у безконфліктності з буквою закону,
зазначимо, що згідно з чинним законодавством в Україні можуть
функціонувати два типи об’єднань підприємств та організацій
(інтеграційних утворень)- крім добровільних об’єднань, створюються і
функціонують так звані інституціональні об’єднання, діяльність яких
започатковується в директивному порядку міністерствами
(відомствами) чи безпосередньо Кабінетом Міністрів України.
Наприклад, виробничі, науково-виробничі (науково-технічні),
виробничо-торговельні та інші об’єднання (комплекси, центри), які
підтримують стадії створення, реалізації та післяпродажного сервісного
обслуговування виробів тривалого використання.

Інституціональні міжгалузеві об’єднання підприємств та
організацій створюються і діють під різноманітними офіційними
назвами, у відповідній формі в будівництві. Відповідно, застосовуються
економічні методи управління корпоративного характеру, які повинні
бути узгоджені з інтересами окремих підприємств-учасників.

Характеризуючи сутність діяльності корпорацій, Л.І. Федулова
дає визначення інтегрованих корпоративних структур та характеризує їх
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форми: «Інтегрована корпоративна структура (ІКС) – це група
юридичних або господарських самостійних підприємств (організацій),
що проводять спільну діяльність на засадах консолідації активів для
досягнення спільних цілей» [3]. Автор називає серед основних їх форм
великі компанії з дивізіональною структурою, холдингові компанії,
фінансово-промислові групи (ФПГ), консорціуми, контрактні групи та
транснаціональні компанії (ТНК) та докладно розглядає форми
корпоративних структур.

Кожна з вказаних форм корпоративних структур за певних
обставин може бути використана для об’єднання підприємств з метою
досягнення спільних цілей. Що ж стосується здійснення функцій
консолідованого маркетингу для підприємств сільськогосподарського
машинобудування, то всі вони мають окремі риси, що сприяють цьому
процесу. Найбільш доречними для використання у разі організації
консолідованого маркетингу для сільськогосподарського
машинобудування можна вважати мережеву організацію, віртуальну
компанію та картель.

Проаналізуємо можливості застосування окремих форм для умов
функціонування галузі сільськогосподарського машинобудування.

Віртуальна компанія є важливою формою взаємодії, але за таких
умов підприємства несуть ризики слабкого зворотнього зв’язку та
відповідальності. Правова основа для таких об’днань в Україні слабка.

Мережева організація та картель є тими формами,  які за своєю
суттю та відповідністю цілям консолідації маркетингових зусиль для
покращення збуту, є найбільш прийнятними та доцільними. Зазначимо,
що навіть картель, яка передбачає об’єднання простих структур,
підходить для великих підприємств сільгоспмашинобудування,
структура управління якими є простою, звичною та незмінною, на що
вказує практика, з часів директивного управління.

Таким чином, нами розглянуто ті види об’єднань, які у
найменшому ступені обмежують самостійність учасників, що, зазвичай,
обирається пріоритетом як виробниками сільгосптехніки, так і
сільгоспвиробниками.

На думку наступного автора, А. Пилипенко, «… оскільки
корпоративний рівень стратегії декомпозуєтсья на цілі підлеглих
структурних бізнес- одиниць (СБО) й визначає логіку їх
функціонування та розвитку, потрібен дієвий інструмент, що
дозволятиме деталізувати стратегічні цілі корпоративного рівня й
визначити способи їх досягнення за рахунок регламентування
діяльності конкретних СБО. Також потрібне вироблення способів
забезпечення взаємопов’язаної діяльності окремих СБО, їх інтеграції до
цілісного інтегрованого утворення та взаємозалежної адаптації до
організаційної структури інтегрованої цілісності» [4]. Це твердження
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тільки підтримує ідею необхідності узгодження цілей окремої бізнес-
одиниці сільськогосподарського машинобудування та торговельних
посередників і загальних цілей їх об’єднань- покращення збуту,
удосконалення маркетингової підтримки.

Висновки.
Зважаючи на думки дослідників питань діяльності об’єднань

виробників та виходячи з дозвільної практики діяльності добровільних
та інституціональних об’єднань, можна зробити висновок, що
можливості для законної діяльності організацій консолідованого
маркетингу для цілей покращення показників виробництва і збуту
підприємств сільськогосподарського машинобудування в нашій країні є.

Постає важливе для подальшої розробки завдання- розробка
детального регламенту діяльності подібних маркетингових об’єднань.
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2.5.  Фітнес суспільної думки з обґрунтування концепції
корпоративної соціальної відповідальності як інструмент механізму

управління підприємствами

Тема корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) сьогодні
одна з найбільш обговорюваних у діловому світі. Пов'язано це, перш за
все,  з тим,  що помітно зросла роль бізнесу в розвитку суспільства,
підвищилися вимоги до відкритості в діловій сфері. Багато компаній
чітко усвідомили, що успішно вести бізнес, функціонуючи в
ізольованому просторі, неможливо. Тому інтеграція принципу
корпоративної соціальної відповідальності в стратегію розвитку бізнесу
стає характерною рисою провідних вітчизняних і міжнародних
компаній [1, с. 23].

Породженням сучасної практики в процесі пошуку дієвих
інструментів механізму для управління підприємствами різних
організаційно-правових форм  виявляється використання такого поняття
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як «фітнес думки» пересічного громадянина. З огляду на те, що сучасні
інфопотоки часто викривлені і відповідають дійсній картині справи
лише в якійсь мірі, що дуже ускладнює прийняття оптимальних на
даний конкретний момент часу управлінських рішень підприємствами,
має сенс інвестування в формування думки пересічного громадянина
(тобто потенційного споживача) [2, с. 19]. Ігнорування цього непрямого
інструмента як фітнес думки потенційного споживача може нанести
значної шкоди сталості розвитку як регіонів,  бізнес-груп,  так і їх
структурних компонентів - підприємств.

Сучасний світ живе в умовах гострих соціальних проблем і в
зв'язку з цим особливо значима соціальна відповідальність бізнесу –
підприємств, організацій і їх об’єднань, пов'язаних з розробкою,
виготовленням і постачанням продукції і послуг, торгівлею, фінансами,
оскільки вони мають основні фінансові і матеріальні ресурси,  що
дозволяють вести роботу для вирішення соціальних проблем, що стоять
перед світом.  Розуміння лідерами бізнесу свого ключового значення і
провідної ролі в такій роботі привело до народження в кінці 20-го
століття поняття "Корпоративної соціальної відповідальності", яке стало
найважливішою частиною поняття про стійкий розвиток не лише
бізнесу, але і людства в цілому [1, с. 26-27].

Проблемами КСВ-бізнес-моделі займалися такі вітчизняні і
зарубіжні фахівці як: Е.А. Бадокина [1], Е.И. Данилова [2], М.В.
Курбатова [3], Л.К. Савицкая [4], Е.И. Шапочка [5], І.Л. Сазонець [6],
І.Ф. Гнибіденко [7], С.І. Бандур [8] Д.Трейси [10], Ф.А. Кузин [11] та  ін.
Проте  глобалізація  та  постійний  розвиток  економічних процесів
зумовлює  необхідність  подальшого  вивчення  питання  щодо
формування  та  еволюції корпоративної  соціальної  відповідальності,
рушійною  силою  якої  є  інструментарій «фітнес-думки».

У світовій практиці існує стале розуміння, що таке корпоративна
соціальна відповідальність. Організації, які оперують в цій області,
визначають це поняття по-різному.

«Бізнес для соціальної відповідальності» [4, с. 22]: корпоративна
соціальна відповідальність означає досягнення комерційного успіху
шляхами, які цінують етичні принципи і поважають людей,
громадськість і навколишнє середовище.

«Міжнародний форум бизнес-лідерів» [5, с. 9]: корпоративна
соціальна відповідальність розуміється як просування практик
відповідального бізнесу, які приносять користь бізнесу і суспільству і
сприяють соціальному, економічному і екологічно стійкому розвитку
шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на суспільство і
мінімізації негативного.

«Світова рада бізнесу для стійкого розвитку» [5, с.11]: визначає
корпоративну соціальну відповідальність як зобов'язання бізнесу
робити внесок у стійкий економічний розвиток, трудові стосунки з
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працівниками, їх сім'ями, місцевим співтовариством і суспільством в
цілому для поліпшення їх якості життя.

«Центр системних бізнес-технологій» «SATIO» [4, с. 23]:
Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) - це добровільний внесок
бізнесу у розвиток суспільства в соціальній, економічній і екологічній
сферах, пов'язаний безпосередньо з основною діяльністю компанії і
такий, що виходить за рамки визначеного законом мінімуму.

Новітні бізнес-дослідження засвідчують, що соціальна
відповідальність бізнесу носить багаторівневий характер [1, 3, 4, 6].

Базовий рівень припускає виконання наступних зобов'язань :
своєчасна оплата податків, виплата заробітної плати, по можливості -
надання нових робочих місць (розширення робочого штату).

Другий рівень припускає забезпечення працівників адекватними
умовами не лише роботи, але і життя : підвищення рівня кваліфікації
працівників, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток
соціальної сфери. Такий тип відповідальності умовно названий
«корпоративною відповідальністю».

Третій, вищий рівень відповідальності, на думку учасників
діалогу, припускає благодійну діяльність.

За оцінками експертів, до внутрішньої соціальної
відповідальності бізнесу можна віднести [3, 4, 6]:

безпеку праці;
стабільність заробітної плати;
підтримку соціально значимої заробітної плати;
додаткове медичне і соціальне страхування співробітників;
розвиток людських ресурсів через навчальні програми і програми

підготовки і підвищення кваліфікації;
надання допомоги працівникам в критичних ситуаціях.
спонсорство і корпоративну благодійність;
сприяння охороні довкілля;
взаємодію з місцевим співтовариством і місцевою владою;
готовність брати участь в кризових ситуаціях;
відповідальність перед споживачами товарів і послуг (випуск

якісних товарів);
Серед основних мотивів соціальної відповідальності бізнесу

фахівці з КСВ виділяють наступні [2, 8, 9]:
1. Розвиток власного персоналу дозволяє не лише уникнути

плинності кадрів, але і притягати кращих фахівців на ринку.
2. Зростання продуктивності праці в компанії.
3. Поліпшення іміджу компанії, зростання репутації.
4. Реклама товару або послуги.
5. Освітлення діяльності компанії в ЗМІ.
6. Стабільність і стійкість розвитку компанії в довгостроковій

перспективі.
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7. Можливість залучення інвестиційного капіталу для соціально-
відповідальних компаній вища, ніж для інших компаній.

8. Збереження соціальної стабільності в суспільстві в цілому.
9. Податкові пільги.
В рамках фітнесу суспільної думки сучасна світова наука і

практика виокремили специфічні напрями діяльності і види соціальних
програм, прийняті в системі інструментарію корпоративної соціальної
відповідальності (КСВ) :

Адміністративний / соціальний бюджет -  фінансові кошти,  що
виділяються компанією на реалізацію власних соціальних програм.

Корпоративний кодекс - це формальний виклад цінностей і
принципів ділових стосунків компаній. У кодексі міститися заявлені
мінімальні стандарти і поручительство компаній їх дотримуватися, а
також вимагати дотримання цих стандартів від своїх постачальників,
підрядників, субпідрядників і ліцензіатів. Кодекс не є законом, тому
обов'язковий характер носить тільки для тих, хто зобов'язався їх
дотримуватися.

Місія соціально відповідальній компанії - це офіційно
сформульована позиція компанії відносно своєї соціальної політики.

Пріоритети соціальної політики компанії -  це зафіксовані в
документальному вигляді основні напрями реалізації соціальних
програм компанії.

Соціальні програми - добровільно здійснювана компанією
діяльність з охорони природи, розвитку персоналу, зі створення
сприятливих умов праці, підтримки місцевого співтовариства,
благодійна діяльність і добросовісна ділова практика. При цьому
головним критерієм є відповідність програм цілям і стратегії розвитку
бізнесу. Соціальна активність компанії виражається в проведенні
різноманітних соціальних програм як внутрішньої, так і зовнішньої
спрямованості. Відмітними особливостями програм соціальної
активності є добровільність їх проведення, системний характер і
зв'язаність з місією і стратегією розвитку компанії.

Типи соціальних програм можуть бути наступні: власні програми
компаній; програми партнерства з місцевими, регіональними і
державними органами державного управління; програми партнерства з
некомерційними організаціями; програми співпраці з громадськими
організаціями і професійними об'єднаннями; програми інформаційної
співпраці із ЗМІ також.

Напрями соціальних програм для підприємців, що добре себе
зарекомендували в діловій практиці, передбачаються наступні, як
показано на рисунку 1 [2, 3, 5].

Добросовісна ділова практика - цей напрям соціальних програм
компанії, яке має на меті сприяти прийняттю і поширенню
добросовісної ділової практики між постачальниками, бізнес-
партнерами і клієнтами компанії.
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Рис.1. Ефективні напрями соціальних програм
 для підприємців

Природоохоронна діяльність і ресурсозберігання - цей напрям
соціальних програм компанії, яке здійснюються за ініціативою компанії
з метою скорочення шкідливої дії на довкілля (програми по економному
споживанню природних ресурсів, повторному використанню і утилізації
відходів, відвертанню організації екологічно безпечного виробничого
процесу, організації екологічно безпечних транспортних перевезень).

Розвиток місцевого суспільства - цей напрям соціальних програм
компанії, яке здійснюється на добровільній основі і покликане
здійснити внесок у розвиток місцевої громади (соціальні програми і
акції підтримки соціально незахищених верств населення, надання
підтримки дитинству і юнацтву, підтримка збереження і розвитку
житлово-комунального господарства і об’єктів культурно - історичного
значення, спонсорування місцевих культурних, освітніх і спортивних
організацій і заходів, підтримка соціально - значимих досліджень і
кампаній, участь у благодійних акціях тощо).
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Розвиток персоналу - цей напрям соціальних програм компанії,
яке проводиться у рамках стратегії розвитку персоналу, з метою
залучення і утримання талановитих співробітників (навчання і
професійний розвиток, застосування мотиваційних схем оплати праці,
надання підтримка внутрішніх комунікацій в організації, участь
співробітників в ухваленні управлінських рішень).

Соціально відповідальна реструктуризація - цей напрям
соціальних програм компанії, яке покликане забезпечити проведення
реструктуризації соціально відповідальним чином, в інтересах
персоналу компанії.

Соціально відповідальне інвестування - інвестування, що полягає
не лише у витяганні фінансових доходів, але і в реалізації соціальних
цілей, зазвичай шляхом інвестування в компанії, що діють з
дотриманням етичних норм.

Виходячи з сього вищесказаного, виділимо основні переваги КСВ
для розвитку бізнесу [4, 5, 6] :

Збільшується прибуток, зростають темпи росту підприємств
(об’эднань).

Компанїї отримують доступ до соціально-відповідальних
інвестицій, при розподілі яких інвестори беруть до уваги показники, що
характеризують діяльність компанії в соціальній і етичній сферах, в
області захисту довкілля.

Можуть скорочуватися операційні витрати, наприклад, за рахунок
скорочення відходів виробництва або їх переробки, збільшення
ефективності використання електроенергії або продажу перероблених
матеріалів.

Покращуються бренд і репутація, що допомагає розвивати і
відкривати нові ринки і напрями бізнесу.

Ростуть продажі, підвищується лояльність клієнтів. Споживачі
хочуть знати, що продукти зроблені з розумінням відповідальності по
відношенню до довкілля,  а також інших соціальних аспектів.  Деякі
споживачі навіть готові платити більше за " відповідальні" продукти.

Підвищуються продуктивність і якість продукту (послуги).
З’являється більше можливостей притягати і утримувати

співробітників: люди вважають за краще працювати в компаніях,
цінності яких співпадають з їх власними.

Скорочуються претензії, брак, зростає конкурентоспроможність.
Таким чином, корпоративна соціальна відповідальність - не

просто данина моді, а життєво важлива необхідність. Соціальні
інновації,  впроваджені у рамках стратегій КСВ,  не лише дозволяють
компаніям продемонструвати свою громадянську позицію, але також
стають важливим маркетинговим інструментом, що дає можливість
виділитися, розвивати нові продукти і напрями, створювати емоційний
зв'язок між брендом і споживачем, сприяючи тим самим зростанню
лояльності.
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Впровадження політики корпоративної соціальної
відповідальності визнане чинником, що збільшує прибутковість
компаній, у зв'язку з чим бізнес почав реагувати на заклики інвесторів,
урядів і суспільства прояснити міру дії свого основного виробництва на
навколишній світ. З'явившись в 1970-х рр. у зв'язку із зростанням
побоювань з приводу забруднення довкілля, сьогодні концепція КСВ
серйозно розширилася. Тепер в рамках КСВ-бізнес-моделі виступає на
перший план не те, що компанії роблять із грошима, а те, як вони
заробили ці гроші. Тобто тепер суспільство не дозволяє компаніям
брати на себе роль «порушників суспільного спокою»,  «розбійників з
великої дороги»,  які неодмінно мають кінцем банкрутство.  І це стає
сьогодні питанням лише часу [4, 5].

Переваги, які дає компаніям реалізація стратегій корпоративної
відповідальності, включають збільшене задоволення персоналу,
скорочення плинності кадрів і збільшення цінності бренду. Компанії,
що не приєдналися, упускають можливості у бізнесі, втрачають
конкурентні переваги і відстають в управлінні, нехтуючи науковою
організацією праці (НОП), ключовим елементом якої є КСВ-бізнес-
модель. Не впроваджуючи стратегії КСВ, вони, по-перше, не
відстежують і не контролюють дію свого виробництва на суспільство і
довкілля, а по-друге, не повністю реалізують свій економічний
потенціал.

Таким чином, можна говорити про дві основні складові концепції
КСВ.

Перша - це мінімізація бізнес-ризиків, тобто ідентифікація і
заповнення усіх пропусків, які існують у взаємовідносинах компанії і
суспільства. Ідентифікація цих пропусків - перший крок на шляху до
впровадження КСВ-бізнес-моделі.

Друга складова КСВ - перетворення проблем, існуючих в
громадському житті і довкіллі,  в можливості для бізнесу.  Так,
наприклад, в Гані, де населення страждає від йододефициту, компанія
"Юнилевер" створила спеціальну йодовану сіль. Щоб робити і
продавати її, компанія перебудувала усю свою бізнес-модель в цій
країні [7, с. 6]. Виробництво винесли в сільські райони, створюючи там
робочі місця. Поширенням зайнялися продавці на велосипедах.
Розфасовувати сіль стали в маленькі, доступніші за ціною пакети. Так,
пішовши назустріч соціальній і медичній потребам, компанія створила
новий бренд і новий ринок.

Основні принципи впровадження КСВ в маркетингові стратегії:
Робити те, що говорите. Це базовий принцип бізнес-етики і
демонстрація поваги до споживача. Реклама має бути чесною і не
перебільшувати якісні характеристики товарів і послуг. Маркетингові
матеріали, зрозуміло, теж мають бути прозорі і правдиві [11, с. 277].
Але можна піти і далі: так минулого року компанія «Диаего» власник
бренду горілки Смирнофф, запустила рекламну кампанію, що закликає
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до відповідального споживання алкоголю, а «Філіп Моріс» спонсорував
рекламну кампанію проти паління підлітків на MTV [7, с. 8].

Пропонувати спеціальні етичні продукти або послуги. «Старбакс»
випускає «справедливу каву» (вирощений без використання дитячої
праці і з дотриманням соціальних норм) [8, с.55], а «Кларкс» нещодавно
став першим ритейлером, що запропонував «соціальні» туфлі. Його
мокасини «Хулани» робляться в Південній Африці, і п'ять фунтів від
продажу кожної пари (ціна 29.99) спрямовуються в дитячий будинок, а
два фунти йдуть сільським жителям, що зшили їх [9, с. 32].

Загальна заклопотаність станом довкілля відкриває перед
виробником додаткові можливості - виробництво «зелених» продуктів
[8, с.34]. Багато компаній з сектора електроенергетики пропонують
споживачам «зелений пакет», де спожита електроенергія
співставляється із поновлюваною. Наприклад, компанія  NPower
об’єдналася із Грінписом, щоб запропонувати споживачам
електроенергію, що виробляється вітряними млинами. В деяких
випадках одна додана функція або невелика модифікація допоможуть
зробити товари доступнішими споживачам з обмеженими
можливостями. Компанії мобільного зв'язку знаходять цікаві шляхи
використання своїх продуктів для допомоги людям. Так «Водафон»
випустив текстовий телефон для глухих, що дає їм можливість
спілкуватися в реальному режимі часу; ця ж компанія пропонує
спикерфон для сліпих [8, с. 35].

Маркетинг «добрих справ». Маркетинг «добрих справ» - один із
способів продемонструвати свої цінності, зробити їх очевиднішими. Це
грунтована на загальних інтересах комерційна діяльність, за допомогою
якої бізнес і благодійні організації формують партнерства для
просування продукту або послуги. Крім того, це додатковий інструмент
у боротьбі з соціальними проблемами,  що відповідає в той же час
маркетинговим потребам компанії. Опитування, проведене більш ніж
серед 6  тис.  споживачів в США і Великобританії показав 98  %
упізнаваємість компаній, які займаються маркетингом «добрих справ»;
80% опитаних самі брали участь в подібних кампаніях, більше 71%
споживачів прийняли рішення про купівлю в магазині, більше половини
захотіли спробувати нові продукти, збільшили споживання або
перейшли на нові бренди [7, 8]. Велика впізнанність компаній, що
займаються маркетингом «добрих справ», веде до більш високого рівня
лояльності до бренду. Наприклад, спільна допомога DHL і Whizz - Kidz
благодійній організації, що надає підтримку дітям з обмеженими
можливостями, включає безкоштовну доставку вантажів для організації
[10, с. 241].

Вторинна переробка. Окрім чисто етичних ініціатив, існують
бізнес-питання, що також вимагають рішення. «Макдональдс»,
наприклад, бере активну участь в кампанії по вторинній переробці:
упаковка з штучних матеріалів була замінена в цих цілях картоном;  на
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переробку йде ресторанне меню і використана при готуванні олія [8,
с.56].

Створення структур, що відповідають етичним принципам. Окрім
формування внутрішніх структур, відповідальних за наслідування
принципів етики, деякі компанії прагнуть прищепити подібні установки
і своїм постачальникам [2, 7, 8]. Наприклад, Gap стежить за тим, щоб в
процесі виробництва одягу не використовувалася дитяча праця.
Енергетична компанія «Severn Trent», вирішивши оновити уніформу
співробітників, спеціально проінспектувала умови праці на фабриці, де
її шили, розуміючи, що ринок виробництва одягу найбільш схильний до
зловживань [9, c.64].

Отже, в жорстких умовах глобалістичного загострення
конкурентної боротьби і заангажованості в зв’язку із цим інфопотоків
на всіх рівнях, пильної уваги заслуговує будь-яка представницька і
публічна діяльність, тому, робота над бездоганністю іміджу, є
чинником, що забезпечує інтенсивне процвітання.
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО  ОЦІНКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ, ПІДПРИЄМСТВ

3.1.  Методика оцінки ефективності та аналізу інноваційної
діяльності

Особливістю підходів до оцінювання ефективності інновацій
господарюючих суб'єктів різних рівнів, що діють у ринкових умовах,
слід вважати різницю в цілях, які вони визначають у своїй діяльності.
Так, державні органи влади й управління, що мають регулювати
соціально-економічні процеси в державі, працюють над глобальними
завданнями розвитку суспільства загалом. Держава формує зовнішні
умови (інноваційну політику) для господарювання підприємств,
стимулюючи зростання національної економіки. В економічній
літературі звертається увага на необхідність нових підходів до
оцінювання ефективності інновацій в умовах ринкової економіки.

У сучасних ринкових умовах підвищуються вимоги до
економічних вимірів та економічних обгрунтувань прийняття рішень
стосовно інноваційних проектів, які можуть фінансуватися лише після
економічного оцінювання кожного з можливих їх варіантів. Слід
зважати на те, що підприємства (організації) будують свою діяльність у
напрямі досягнення своїх локальних цілей, передусім можливості
успішно функціонувати на ринках виробництва нових товарів і послуг,
які з'являються в результаті впровадження нових технологій. Кінцевим
результатом інноваційної діяльності будь-якої організації є виробництво
конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій на ринку і свого
фінансового стану. За такого підходу вибір кращого варіанта
інноваційного проекту передбачає одержання більших результатів з
меншими чи однаковими витратами. Отже, в загальному вигляді
економічна ефективність інновацій визначається порівнянням
результатів з витратами, що забезпечили цей результат.

Виходячи з вище викладеного доцільним є   розроблення
теоретичного підходу до комплексного аналізу інноваційної діяльності
підприємства, виокремлення його етапів та розроблення методики
оцінки інноваційного процесу підприємства на основі врахування як
економічного, так і неекономічних ефектів від запровадження інновацій
на рівні підприємства.

Запровадження ефективних інноваційних технологій дає змогу, з
одного боку, підприємству отримати конкурентні переваги: покращити
конкурентну ситуацію на ринку свого продукту та фінансовий стан,
якісно підвищити виробничий потенціал та потенціал персоналу тощо, а
з іншого - потребує значного часу та ресурсів. Щоб забезпечити високу
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ефективність інноваційних заходів, сьогодні зростає актуальність
системного, своєчасного та комплексного аналізу інноваційної
діяльності підприємства.

Мета комплексного аналізу інноваційної діяльності полягає в
обґрунтуванні найбільш ефективних напрямів інноваційної діяльності,
інноваційних програм і проектів фірми. Основними завданнями
комплексного аналізу є: визначення відповідності фінансового стану
фірми його цільовим параметрам щодо інноваційного розвитку;
оцінювання спроможності до інноваційного розвитку; вибір
інноваційних проектів; оцінювання показників інноваційної діяльності;
виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності
інноваційної діяльності; оцінювання впливу інноваційних рішень на
фінансові результати діяльності фірми.

Для комплексного аналізу інноваційної діяльності фірми
потрібно використовувати різноманітні джерела інформації: дані
спеціальних обстежень, статистичні дані Державного комітету
статистики України, звітні дані підприємства, регістри бухгалтерського
обліку, первинну документацію підприємства.

Одним із найскладніших етапів оцінювання ефективності
інновацій є побудова системи моніторингу зовнішнього оточення
фірми, тобто системи постійного спостереження за напрямами й
досягненнями науково-технічного прогресу в конкретній та суміжній
галузях.

Особливістю підходів до оцінювання ефективності інновацій
суб'єктів господарювання різних рівнів, діючих у ринкових умовах,
варто вважати різницю в цілях, які вони визначають у своїй діяльності.
Так, державні органи влади й управління, що мають регулювати
соціально-економічні процеси в державі, виходять із глобальних
завдань розвитку суспільства загалом. Держава формує зовнішні умови
(інноваційну політику) для господарювання підприємств, стимулюючи
зростання національної економіки. В економічній літературі звернено
увагу на потребу нових підходів до оцінювання ефективності інновацій
в умовах ринкової економіки.

У сучасних ринкових умовах підвищують вимоги до економічних
вимірів і економічних обґрунтувань прийняття рішень стосовно
інноваційних проектів, які можуть фінансуватись тільки після
економічного оцінювання кожного з можливих їхніх варіантів. Варто
зважати на те, що підприємства (організації) будують свою діяльність в
напрямі досягнення своїх локальних завдань, насамперед можливості
успішно функціонувати на ринках виробництва нових товарів і послуг,
які з'являються внаслідок впровадження нових технологій. Кінцевим
результатом інноваційної діяльності будь-якої організації є виробництво
конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій на ринку і свого
фінансового стану. За такого підходу вибір кращого варіанта
інноваційного проекту передбачає отримання більших результатів із
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меншими чи однаковими витратами. Отже, загалом економічну
ефективність інновацій визначають порівнянням результатів з
витратами, що забезпечили цей результат.

Нині особливої актуальності набувають теоретичні й практичні
питання оцінювання ефективності інновацій. Останнім часом
опублікована низка наукових праць щодо інноваційної моделі розвитку
економіки України і суб’єктів господарювання: П. Завліна, С.
Ільєнкової,  С.  Ілляшенка,  Н.  Краснокутської,  Е.  Крилова та ін.  У них
розкрито сутність, види та особливості моделі інноваційного розвитку
економіки, інструменти й важелі державної підтримки інновацій,
складові механізму інноваційного розвитку підприємств, етапи
інноваційного процесу, методи оцінювання інноваційних проектів тощо.
Проте проблему оцінювання ефективності інновацій усе ще не
розв’язано остаточно: автори не враховують ринкові вимоги щодо
побудови цілісної моделі оцінювання ефективності, необґрунтовані
сповна принципи й особливості оцінювання ефективності окремих
напрямків інноваційної діяльності. Відповідно до того, що інноваційна
діяльність є вирішальним елементом розвитку сучасного виробництва,
проблеми економічного обґрунтування інноваційних рішень особливо
актуалізуються. Вони важливі як на рівні підприємств (організацій), так
і на вищих рівнях управління національною економікою, зокрема при
розподілі бюджетних коштів на фінансування науково-технічних,
соціальних та інших загальнодержавних програм.

Особливістю підходів до оцінювання ефективності інновацій
господарюючих суб’єктів різних рівнів, діючих у ринкових умовах, слід
уважати різницю в цілях, які вони визначають у своїй діяльності.

Так, державні органи влади й управління, що мають регулювати
соціально-економічні процеси в державі, працюють над глобальними
завданнями розвитку суспільства загалом. Держава формує зовнішні
умови (інноваційну політику). Для господарювання підприємств,
стимулюючи зростання національної економіки. В економічній
літературі увага звернута на необхідність нових підходів до оцінювання
ефективності інновацій в умовах ринкової економіки.

За часів державної власності та централізованих методів
управління переважав єдиний для всіх організацій методологічний
підхід до оцінювання ефективності господарських рішень. Сутність
його визначалася принципом: усе, що вигідно державі, має бути
вигідним для всіх суб’єктів господарювання, тобто цей підхід
передбачав для всіх глобальний критерій ефективності капітальних
вкладень – економічний ефект, що одержують на всіх стадіях та етапах
реалізації нововведень –  від проведення досліджень і розробок до
використання інновації споживачем. Методичні суперечки стосувалися
лише показників, якими оцінювали цей ефект – це «приведені витрати»
на реалізацію новини чи інтеґральний показник – «річний економічний
ефект». Окрім того, кошти на здійснення капітальних вкладень
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спрямували переважно безоплатно. Такий підхід давав змогу придбати
за кордоном нове обладнання, яке не використовували або
використовували на неповну потужність, бо воно не вписувалося в
наявні технологічні процеси. Це призводило до зростання витрат на
виробництво, формування цін за витратним принципом і до інших
неґативних наслідків.

У сучасних ринкових умовах підвищуються вимоги до
економічних вимірів та економічних обґрунтувань прийняття рішень
стосовно інноваційних проектів, які можна фінансувати лише після
економічного оцінювання кожного з можливих їх варіантів. Слід
зважати на те, що підприємства (організації) будують свою діяльність у
напрямку досягнення власних локальних цілей, передусім можливості
успішно функціонувати на ринках виробництва нових товарів і послуг,
що появляються в результаті впровадження нових технологій.

Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якої
організації є виробництво конкурентоспроможної продукції та
зміцнення позицій. На ринку і свого фінансового стану. За такого
підходу вибір кращого варіанта інноваційного проекту передбачає
одержання більших результатів із меншими чи однаковими витратами.

Отже у загальному вигляді економічна ефективність інновацій
визначають порівнянням результатів із витратами, що забезпечили цей
результат. Одним із найскладніших етапів оцінювання ефективності
інновацій ї є побудова системи моніторинґу зовнішнього середовища
фірми, тобто системи постійного спостереження за напрямами й
досягненнями науково-технічного проґресу в конкретній та суміжній
галузях.

На цьому етапі фахівці фірми вивчають можливості:
використання нових знань та інтелектуальних продуктів; виробництва
продукції на основі нових, проґресивніших технологічних процесів;
застосування нових видів основних засобів і сировинних ресурсів;
виготовлення інноваційної продукції; зміни продуктового портфеля;
впровадження сучасних організаційно-технічних виробничих та
комерційних рішень тощо. При оцінюванні рівня продукції доцільно
визначати: динаміку обсягів продажів; рівень оновлення ассортименту
продукції; рівень конкурентоспроможності продукції; рівень
сертифікованої продукції; частку продукції.

Водночас у деяких наукових публікаціях висловлюють думку, що
необхідно розрізняти ефективність і результативність. Зокрема,
інноваційна діяльність, як вважає П. Друкер, є «добре організована,
раціональна, систематична робота» [3, с. 67]. Такий підхід дає змогу
побачити в інновації мету діяльності, яка стає або стала реальністю, що
продовжується у тих самих умовах та із використанням тих самих
ресурсів,  але із результатом,  який кардинально змінюється і включає
потенціал для наступних нововведень. «Нововведення, в основі якого
лежать нові знання, саме викликає зміни і націлене на створення нової
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потреби, передбачає новаторство як систему, як образ мислення і дії» [3,
с.  171].  Результативність,  на думку П.  Друкера є наслідком того,  що
«робляться потрібні, правильні речі» (doing the right things), а
ефективність є наслідком того, що "правильно створюються ці самі
речі" (doing things right). І перше, і друге однаково важливо. Стосовно
питання визначення ефективності інноваційної діяльності, такий підхід,
на нашу думку, є особливо актуальним. Отримуючи інновацію (у
вигляді нового продукту, технології, методів організації й управління),
що є наслідком інноваційного процесу, важливо не тільки отримати
нововведення з мінімальними витратами, а й саме нововведення як
цінність, що має бути корисним і потрібним, тобто відповідати певним
вимогам як з боку підприємства, ініціюючого його запровадження, так і
з боку споживачів цієї інновації.

Для оцінювання економічної ефективності інновацій
(інноваційних проектів) у вітчизняній практиці використовують систему
показників, які широко висвітлюються в літературі. Ці показники
відображають співвідношення витрат і отриманих результатів, які
будуть одержані від реалізації інновацій.

Ефективність інновацій - це величина, що визначається
конкретною здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю
створених продуктів, технічних систем, структур.

Питанням оцінювання ефективності інновацій менеджери-
практики країн із розвиненою ринковою економікою приділяють
належну уваги. За даними дослідження, яке здійснили керівники вищої
ланки управління північноамериканських приватних підприємств,
ефективність запроваджених інновацій насамперед оцінюють за
допомогою різноманітних систем числових показників - такий підхід
підтримують більше половини з 355 респондентів проведеного
анкетування. Числовими критеріями за таких умов є: вплив інновацій на
зростання доходів підприємства (78 %), задоволеність клієнтів (76 %),
зростання доходів від реалізації нових продуктів (74 %), підвищення
продуктивності праці (71 %) та динаміка прибутку (68 %). При цьому
дослідники консалтингової компанії, яка проводила опитування,
наголошують на тому, що інноваційні групи, в яких проводиться
кількісний вимір досягнутих результатів, мають набагато значнішу
підтримку керівництва, ніж групи з цілями, які не зазнають кількісного
розрахунку ефекту від реалізації [4].

Ефективність інноваційної діяльності виявляється на
мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Мікроекономічний
рівень - це рівень окремих суб'єктів господарювання, які прагнуть
поліпшити результати свого господарювання і отримати вищий
прибуток у довготерміновій перспективі. Макроекономічний рівень - це
рівень держави, метою якої є забезпечення динамічного розвитку всього
суспільства.
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Про ефективність реалізації інновацій свідчать не лише
економічні результати. Інновації можуть змінювати й умови праці,
зменшувати потребу в поновлюваних ресурсах, створювати можливість
виконання тих робіт, які досі були поза межами людських чи технічних
можливостей, формувати нові напрями науково-технічного розвитку
тощо.

Економічне оцінювання охоплює систему показників, які
відображають відношення результатів і витрат кожного учасника
інновації. Вихідними даними для їхнього визначення є ринкова потреба
в інновації (обсяг її продажу протягом розрахункового періоду),
прогнозна ціна інновації (з урахуванням видатків, рівня інфляції,
позичкового відсотка, рівня прибутковості) і величина реальних
грошових потоків, що визначається сумою поточних витрат, інвестицій,
виторгом від продажу тощо.

Загальним принципом оцінювання економічної ефективності
інноваційної діяльності є порівняння ефекту (результату) від
застосування нововведень і витрат на їхнє розроблення, виробництво та
споживання. Обсяг ефекту від реалізації інновацій визначається їхньою
очікуваною ефективністю, яка виявляється у таких сенсах: у
продуктивному - поліпшенням якості продукції і розширенням її
асортименту; у технологічному - підвищенням продуктивності і
поліпшенням умов праці; у функціональному - підвищенням
ефективності управління; у соціальному - поліпшенням якості життя.
Ефект від застосування нововведень на рівні конкретного підприємства
завжди буде вимірятися економічними показниками, зокрема, обсягом
збільшення прибутку, отриманого шляхом економії від зниження
собівартості і збільшення виторгу від зростання обсягу реалізації
інноваційної продукції завдяки її новій якості.

В економічних розрахунках використовують різні показники
економічної ефективності інноваційної діяльності, які поділяють за:
місцем отримання: локальні, регіональні, галузеві і загальнодержавні;
метою визначення: абсолютні та порівняльні; ступенем збільшення:
одноразові й мультиплікаційні; часом урахування результатів і витрат:
за розрахунковий період і за рік.

Отже, ефективність інновацій - це величина, що визначається
конкретною здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створених
продуктів, технічних систем, структур. Ефективність інноваційної
діяльності виявляється на мікроекономічному та макроекономічному
рівнях. Процес комплексної оцінки ефективності інноваційної
діяльності підприємства передбачає її здійснення за чотирма етапами.
Ефект від застосування нововведень є складним поняттям, його
потрібно розглядати як соціально-економічний ефект із врахуванням
гарантування екологічної безпеки.
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3.2.  Методичні підходи щодо оцінювання сталого розвитку
регіональної енергетики

Впродовж останніх 10-20 років концепція сталого розвитку
постійно розвивається та уточнюється. За проведеними дослідженнями
Світового банку принцип сталого розвитку передбачає управління
капіталом країни в інтересах збереження і збільшення людських
можливостей. При цьому до складу капіталу відносять виробничий,
природний та людський. Відповідно сталим розвитком суспільства стає
розвиток, за якого сума цих трьох видів капіталу принаймі не
зменшується. Багато країн, що активно використовують свої ресурси,
мають низьку або навіть від'ємну норму накопичення, тобто сума
національного капіталу таких країн майже не зростає або навіть
скорочується. У результаті виникає загроза майбутньому добробуту
громадян.

Серед країн, які розвиваються лише два регіони – Східна та
Південна Азія – мають додатній показник дійсної норми накопичення.
Однак із сказаного не випливає, що країнам, багатим на природний
капітал, слід утриматися від його споживання в інтересах власного
розвитку. Низька або від'ємна норма накопичення показує лише
неефективне використання природного капіталу. Особливо це стосується
такої галузі економіки країн, як енергетика, доходи від якої в основному
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споживаються, енергоносії та -ресурси використовуються неефективно,
не інвестуються кошти в приріст виробничого та людського капіталу,
захист навколишнього середовища.

З метою об'єктивної інструментальної оцінки процесів, що
відбуваються в енергетиках країн, їх ретроспективного аналізу та
прогнозування, необхідно сформувати відповідні індикатори та кількісні
показники. Індикатори сталого розвитку енергетики повинні
використовуватися органами державної влади, представниками
громадського суспільства, у прийнятті рішень щодо подальшого
розвитку цієї галузі. Після конференції ООН в Ріо-де-Жанейро у 1992
році стали розроблятися окремі індикатори та їх системи для оцінювання
самої сталості, шляху розвитку суспільства, окремої країни чи регіону.

Індикатор сталого розвитку (англ. index of sustainable development)
– показник, що виводиться з первинних даних, які зазвичай не можна
використати для інтерпретації змін); дозволяє оцінити стан або зміну
економічної, соціальної чи екологічної складової. Основною метою
введення індексів є оцінка ситуації або події, для прогнозу розвитку
ситуації, яка склалася, і розробки її рішення. На сьогодні відсутні
обгрунтовані кількісні критерії, що дозволяють вимірювати міру
стійкості розвитку держав, окремих регіонів і територій [1, с.12].

Виділяють два підходи до побудови індексів і індикаторів сталого
розвитку:

1.Побудова системи індикаторів, за допомогою яких можна
зробити висновки про окремі аспекти розвитку: екологічні, соціальні,
економічні та ін.

2.Побудова інтегральних, агрегованих індексів, за допомогою
яких можна комплексно судити про розвиток певної системи,
підсистеми (наприклад економіки чи певної її галузі). Основна
складність при агрегації показників в інтегральні індекси полягає у
визначенні вагомості початкових показників без втрати значущості і без
зайвої суб'єктивності. Переважно агреговані показники поділяють на
наступні групи: соціально-економічні; еколого-економічні; соціально-
екологічні; еколого-соціо-економічні [2, с. 68] (рис. 1).

Першою комплексною розробкою у цій сфері стала система
індикаторів стійкого розвитку запропонована Комісією з сталого
розвитку (КСР) ООН у 1996 році, до якої увійшли 132 індикатори,
поділені на чотири групи: соціальні (41 індикатор); економічні (26);
екологічні (55); організаційні (10). У 2006 році її було модифіковано.
Сьогодні ж офіційні системи індикаторів стійкого розвитку мають
фактично усі найбільші міжнародні організації: ООН; Всесвітній банк;
Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), Європейське
екологічне агентство, Європейське співтовариство та усі розвинуті
країни (табл.1).
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Рис. 1. Агреговані показники сталого розвитку
Джерело: власна розробка відповідно [3 – 5]

Таблиця 1
Особливості та склад систем індикаторів сталого розвитку

Система Групи індикаторів Особливості
Система

індикаторів ОЕСР
1.Екологічні показники для
оцінки ефективності діяльності в
охороні довкілля.
2.Галузеві показники для
забезпечення інтеграції
природоохоронних питань у
галузеву політику.
3. Показники з природоохоронної
звітності, − для забезпечення як
включення природоохоронних
питань в галузеву політику, так і
для забезпечення стійкості
управління, використання
природних ресурсів.

Пояснює взаємозв'язки
між економікою і
захистом довкілля,
виявляє економіко-
екологічні і соціально-
екологічні взаємозв'язки

Агреговані
показники сталого

розвитку

Індекс міського розвитку:
стан інфраструктури, освіти,
мегатовару міста, відходів

та здоров'я населення

Індекс Живої
планети:

збереження
флори та

фауни Індекс розвитку людини:
очікувана тривалість життя,

рівень освіти та валового
внутрішнього продукту

Індекс результатів
дій: забруднення
навколишнього

середовища,
вичерпання

ресурсів

Табличний індекс
показників сталості:
якість середовища,

економічні
результати та стан
здоров'я населення

Індекс екологічного сліду:
рівень використання ресурсів,

генерації відходів
Індекс

Доброго
самопочу-

ття:
суспільний

та особистий
стан людини,
екосистеми

Індекс сталого економічного
добробуту: рівень

забрудення, вичерпання
ресурсів, залежність від

закордонних товарів
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Продовж.табл.1
Система

індикаторів КСР
ООН

1. Індикатори соціальних
аспектів сталого розвитку.
2. Індикатори економічних
аспектів сталого розвитку.
3. Індикатори екологічних
аспектів сталого розвитку
(включаючи характеристики
води, суші, атмосфери, інших
природних ресурсів, а також
відходів).
4. Індикатори інституціональних
аспектів сталого розвитку
(програмування і планування
політики, наукові розробки,
міжнародні правові інструменти,
інформаційне забезпечення,
посилення ролі основних груп
населення).

Запропоновані
індикатори вимагають
спеціальних
перетворень,
пристосування до
конкретних умов, а в
деяких випадках −
розширення для окремих
країн. Індикатори
розбиті на три категорії з
урахуванням їх цільової
спрямованості:
індикатори − рушійна
сила, що характеризують
людську діяльність,
процеси і
характеристики, які
впливають на сталий
розвиток; індикатори
стани, що
характеризують поточ-
ний стан різних аспектів
сталого розвитку; інди-
катори реагування, що
дозволяють здійснювати
політичний або який-
небудь інший спосіб
реагування для зміни
поточного стану

Система
індикаторів для

поліпшення
управління

природокористува
нням в

Центральній
Америці

1.Індикатори сталого розвитку
локального рівня.
2.Індикатори сталого розвитку
регіонального рівня.
3. Індикатори сталого розвитку
глобального рівня.

Наочність результатів,
оскільки представлення
індикаторів проводиться
у вигляді
геоінформаційних
систем

Система еколого-
економічного
обліку

1.Індикатори сталого розвитку
природного капіталу.
2.Індикатори сталого розвитку
виробничого капіталу.
3. Індикатори сталого розвитку
людського капіталу.

використання даних в
натуральному уявленні,
самостійний, хоча і
взаємозв'язаний по
відношенню до
традиційної системи
національних рахунків,
характер; застосування,
разом з ринковими,
неринкових оцінок.

Джерело: власна розробка відповідно [6-7]

Індикатори сталого розвитку енергетики країни повинні показувати
економічні, соціальні і екологічні аспекти задоволення потреб
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сучасного покоління без обмеження потреб майбутніх поколінь з
задоволення власних потреб у енергоресурсах та -носіях.

Щоб розвиток енергетики міг вважатися сталим, він повинен
здійснюватися з урахуванням досягнення економічного зростання, але
при забезпеченні збалансованості з потребами суспільства для
поліпшення якості життя і запобігання руйнування навколишнього
середовища. Індикатори призначені для вирішення певних завдань на
регіональному рівні щодо наявного стану та розвитку енергетики
(табл.2).

Таблиця 2
Завдання індикаторів щодо оцінювання стану та планування

сталого розвитку регіональної енергетики
Завдання Зміст

Визначення цілей -виявлення конкретних цілей політики сталого розвитку в
енергетиці у кількісній формі;
-розробка стратегій для майбутнього розвитку
збалансованої енергетики;
-прогнозування ефекту від планованих заходів

Управління -моніторинг досягнення цілей сталого розвитку
регіональної енергетики;
-оцінка досягнутого прогресу;
-оцінка ефективності використовуваної раніше політики;
-інформація для планування і ухвалення рішень органами
влади;
-підвищення якості управлінських рішень на
регіональному рівні з урахуванням створення
збалансованої регіональної енергетики (оптимізового
використання традиційних та альтернативних джерел
енергії)

Відповідність
регіональної
енергетики
загальнонаціональном
у рівню, міжнародна
співпраця

-міжрегіональні порівняння;
-досягнення збалансованості національної енергетики;
-залучення іноземних інвестицій, програм, грантів

Участь громадськості -інформування, навчання, взаємозв'язок з суспільством і
окремими групами;
-залучення громадськості до спостереження за сталим
розвитком регіональної енергетики
Джерело: власна розробка

У контексті розробки певної політики і у зв'язку з перерахованими
завданнями індикатори сталості розвитку регіональної енергетики
повинні виконувати наступні функції:

1. Визначати цілі, відповідно до загальнодержавних/регіональних
стратегічних програм, зокрема Стратегії енергозбереження та
енергетичної стратегії України, окремих областей. Це дасть можливість
встановлювати ряд цільових показників для кожного індикатора,
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забезпечуючи, таким чином, чіткіше бачення і розуміння спільних цілей
політики.

2. Забезпечувати основу для оцінки ходу реалізації цих стратегій
на різних рівнях (технічні і управлінські цілі). Індикатори дають
можливість здійснювати вимірювання, моніторинг, оцінку і аналіз
темпів і ефективності руху у напрямку до досягнення цілей сталого
розвитку і,  у разі потреби,  коригувати загальну політику так,  щоб
гарантувати сталість.

3. Використовувати індикатори для забезпечення інформаційної
підтримки процесів планування і ухвалення рішень на регіональному
рівні та енергозабезпечуючих підприємствах. Це доцільно, передусім,
для інформування про наслідки і результати реалізації спеціальних
програм сталого розвитку.

4. Інформувати широку громадськість про реалізацію стратегій,
кроки до стійкого розвитку в чіткій і доступній формі, здатній
стимулювати необхідні зміни в поведінці населення. Розробка
індикаторів сталого розвитку енергетики можлива на трьох рівнях:
національний; регіональний (області, регіони, автономії та ін.);
місцевий/локальний (райони, муніципалітети, міста та ін.). На цих трьох
рівнях можуть розроблятися свої власні системи індикаторів, що
матимуть індивідуальні особливості. Так, індикатори, розроблені на
національному рівні, не завжди будуть однаково корисними для різних
рівнів державної влади. Не усі регіональні індикатори сталого розвитку
енергетики можуть застосовуватися з однаковою ефективністю на
національному або місцевому рівнях і навпаки. Тут також важливо
виконати оцінку і аналіз існуючих повноважень і ресурсів на
регіональному та національному рівнях, які можуть бути використані
для стимулювання або забезпечення впровадження і використання
індикаторів на регіональному рівні.

Інформаційною основою для розробки індикаторів сталого
розвитку і їх подальшого використання в процесі ухвалення рішень на
регіональному/національному рівнях енергетики можуть бути:

1) міжнародна статистична інформація;
2) державна статистична інформація;
3) відомча інформація (регіональні адміністрації і їх структури,

підрозділи українських міністерств і відомств та ін.);
4) регіональна інформація (наприклад, отримана на базі

соціологічних опитувань населення регіону);
5) методичні розробки як затверджені, так і знаходяться у стадії

підготовки, по обліку екологічних параметрів в документах, що
визначають стратегічні напрями розвитку енергетики (національні та
регіональні підрозділи);

6) наукові публікації і розробки в цій сфері досліджень.
Прикладом статистичної інформації, яка охоплює більшість

перелічених вище джерел, можуть стати методики розрахунку
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індикаторів сталого розвитку Всесвітнього Банку. У щорічно
публікованій Банком статистичній збірці «Індикатори світового
розвитку» використовуються дані наукових розробок (наприклад, за
оцінками збитків від СО2 для клімату і твердих побутових відходів для
здоров'я населення),  які потім із залученням міжнародної і державної
статистики використовуються при оцінках відповідних показників для
усіх країн і регіонів світу. Це істотно полегшує отримання необхідної
інформації та розрахунок індикаторів, надає можливість досить повно
оцінити просування енергетики регіонів шляхом сталого розвитку на
основі регіонального моніторингу і контролю [8].

Під час розробки індикаторів сталого розвитку на регіональному
рівні можна розглядати декілька підходів, які відрізняються за
структурою і принципами побудови. Індикатори краще відбирати і
агрегувати так, щоб дати кількісну характеристику визначених проблем
в енергетиці, спираючись на базу даних офіційної української
статистики для регіонів. На нашу думку слід використати найбільш
комплексну систему з трьох видів індикаторів стійкого розвитку
регіональної енергетики: економічних, соціальних і екологічних. Ці
індикатори необхідно прорангувати по рівнях пріоритетності та
регіональної специфіки, відповідно виділити:

- ключові/базові;
- додаткові/специфічні.
Розглядаючи розвиток енергетики на певній території як

комплексний процес, що веде до вирішена проблем енергетичної
безпеки, до поліпшення умов життя мешканців шляхом досягнення
збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку цієї
галузі, на наш погляд, доречним є використання трьох базових
компонентів (підсистем), які створюють систему забезпечення соціо-
еколого-економічного розвитку енергетики:

1. Економічний розвиток енергетики. Інтегрує в собі основні
показники видобувного сектора енергоресурсів, виробництва
енергоносіїв, їх передачі та постачання.

2. Соціальний розвиток енергетики. Відображає освіту та охорону
здоров’я, рівень життя та обізнаності населення щодо
енергозбереження, збалансованого розвитку енергетики.

3. Екологічний розвиток. Акумулює дані про забруднення
навколишнього природного середовища внаслідок діяльності
енергетичних підприємств, від моменту видобування енергоресурсів і
аж до захоронення відходів, в тому числі і радіоактивних від АЕС.

Послідовна ієрархічна декомпозиція кожного з базових
компонентів дозволяє «спуститися» до набору відповідних
характеристик самого нижнього рівня, які в переважній більшості
випадків можуть бути представлені стандартними статистичними
показниками. Виходячи з цього, представимо структуру математичної
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моделі для визначення індексу соціо-еколого-економічного розвитку
регіональної енергетики наступним чином (рис.2).

Рис.2. Структура математичної моделі для визначення індексу
економіко-еколого-соціологічного розвитку регіональної енергетики

Джерело: власна розробка

Якщо перелік ключових/базових індикаторів сталого ровитку нами
пропонується вважати уніфікованим, то склад додаткових/специфічних
індикаторів відрізнятиметься для кожної регіональної енергетики,
враховуючи особливості певної території.

Відповідно індекс економіко-еколого-соціологічного розвитку
регіональної енергетики пропонується визначати
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      Іеес.і – узагальнювальний показник сталого розвитку регіональної
енеретики за певною групою показників;

n – кількість показників, що характеризують сталий розвиток
регіональної енергетики.

Найчастіше значення вагових коефіцієнтів отримуються в
результаті експертного опитування. Присвоєння компонентам
інтегрального показника певної вагомості є складним завданням дня
експертів і достатньо суб'єктивним підходом в оцінюванні.

На шляху до сталого розвитку регіональної енергетики, перш за
все, вельми актуальним є пошук балансу між соціальними потребами,
завданнями економіки і можливостями навколишнього середовища.
Енергетика є особливою галуззю як на загальнонаціальному,  так і на
регіональному рівнях через: енергомісткість економіки; зайнятість
населення та формування доходів бюджетів; виснаження природних
ресурсів; забруднення навколишнього середовища внаслідок викидів
понад 50% усіх шкідливих речовин у атмосферу, близько 20%
забруднених стічних вод, понад 30% твердих побутових відходів
виробництва та до 70% загального обсягу парникових газів;
необхідність значного зменшення енергомісткості економіки та реалізаії
програм енергозбереження.

На практиці дуже важко знайти цей баланс, в цьому випадку саме
розрахунок індикаторів у регіональній енергетиці допомагає визначити
тенденції до зміни стану тієї чи іншої сфери і тим самим вказуватиме
можливі напрямки подальшої діяльності. Розрахунок індикаторів
економіко-еколого-соціологічного розвитку регіональної енергетики є
одним з економічних інструментів, який слід застосовувати з метою
оцінювання зазначених процесів для територій України.
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3.3.  Аналіз інноваційної активності підприємств в залежності
від їх інноваційного потенціалу

Потенціал -  це поняття,  яке віддзеркалює не просто стан об'єкта,
але й, що особливо важливо, одночасно сутність методологічних основ
численності реальних процесів та явищ. Таке сполучення дає
можливість адекватно відобразити не тільки ту чи іншу ситуацію, ті чи
інші відносини, але й процеси і тенденції їх розвитку, а таким чином,
ефективність функціонування економічної системи в цілому.
Інноваційний потенціал - це сукупність наявних в країні
інтелектуальних, технологічних, науково-виробничих ресурсів з
відповідним їх інфраструктурним забезпеченням, які здатні
продукувати нові знання, та ефективний механізм комерціалізації
останніх. Інноваційний потенціал - здатність до зміни, покращанню,
прогресу, це джерело розвитку.

Зміст поняття «інноваційний потенціал» можна від слідкувати,
структурував його, виділив основні вирішальні компоненти. Структура
інноваційного потенціалу представлена єдністю трьох його складових:
ресурсної, внутрішньої, результативної. Інтенсифікація інноваційної
діяльності дозволяє підвищити ефективність використання ресурсної
складової, а значить, і інноваційного потенціалу в цілому. Головним
принципом виділення ресурсних елементів потенціалу є їх
функціональна роль в інноваційному процесі. Ця складова включає у
себе матеріально-технічні, інформаційні, фінансові, людські ресурси,
які в свою чергу теж поділяються на частини,  існуючі в
безпосередньому зв'язку та взаємозалежності. Кожна зі складових грає
важливу роль, впливаючи на якісну та кількісну оцінку інноваційного
потенціалу.

Внутрішня складова інноваційного потенціалу - це так званий
«важіль», що забезпечує дієздатність й ефективність функціонування
інших його елементів. Її доцільно представити інститутами (суб'єктами
інноваційної діяльності), які забезпечують: внутрішні процеси
інноваційної діяльності (винахід і виробництво нового продукту);
безпосереднє впровадження нових технологій; взаємозв'язок об'єкта
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дослідження (підприємства) як з наукою, яка надає прогресивні ідеї і
вже оформлені інноваційні розробки, так і з ринком, який споживає
готовий продукт, а також методами, засобами організації управління
течією інноваційного процесу.

Результативна складова віддзеркалює результат реалізації
існуючої можливості, тобто той реальний фактичний інноваційний
продукт, отриманий в інноваційному процесі,  досягнутий рівень
потенціалу. Доцільність виділення цієї складової підтверджується тим,
що саме інноваційний продукт як результат інноваційних процесів
обумовлює подальший не лише кількісний,  але й якісний зріст
інноваційного потенціалу системи (господарюючого суб'єкта). Він
сприяє розвитку ресурсної складової, якщо це продукт, внутрішньої
частини інноваційного потенціалу, якщо це здійснена інновація в самій
інноваційній сфері. Він несе в собі потенційно нові можливості,
виводить на новий рівень функціонування інноваційний потенціал у
цілому. Результативна складова інноваційного потенціалу представляє
собою цільову характеристику цієї категорії, що проявляється в потоках
інноваційної продукції, головним чином забезпечуючи його
відтворення.

Питання інноваційного розвитку регіонів і формування їх
конкурентоспроможності знайшли відображення в роботах класиків: А.
Маршала, М. Портера, А. Сміта, нобелевських лауреатів, Дж. Стіглера,
М. Туган-Барановського, Й. Шумпетера. Теоретичні й прикладні
аспекти активізації інноваційної діяльності на державному і
регіональному рівнях досліджено в наукових працях відомих сучасних
вчених і практиків: О.Амоші, А. Ачкасова, П. Бубенка, В. Геєця, З.
Герасимчук, А. Голикова, Б. Данилішина, М. Долішнього, М. Кизима, Г.
Ковалевського В. Коюди, Б.Малицького, В. Онищенка, Г. Онищука, В.
Семиноженка, В. Соловйова, В.Торкатюка, М. Чумаченка, Л. Шутенка
та інших вчених. Проведеними дослідженнями запропоновано базові
орієнтири для оцінки загального економічного, у тому числі
експортного, потенціалу, розроблено наукові підходи й рекомендації
щодо оцінки конкурентоспроможності країни або окремого
підприємства.

Найважливішим напрямом інноваційно-інвестиційного розвитку
економіки країни є забезпечення росту економічної ефективності її
регіонів, що зазвичай оцінюється за часткою інноваційно активних
підприємств у їх загальній сукупності та внеском результатів
інноваційної діяльності таких підприємств у промисловість регіону і
країни. Інноваційна активність підприємств (рис. 1)  збільшується у
період 2000-2008 рр., зменшення активності спостерігається у 2009 році
(загальна сума витрат у даному році складає 7949,9 млн. грн.).
Максимальна сума витрат на інновації у розмірі 14333,9 млн.  грн.  була
досягнута у 2011 р., але надалі ця сума скоротилася до 11480,6 млн. грн.
у 2012 р.
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Рис.1. Інноваційна активність підприємств

Рис. 2. Розподіл підприємств України за типами інноваційної
діяльності (у % до загальної кількості підприємств)
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Упродовж 2010-2012 рр. питома вага інноваційно активних
підприємств порівняно з попереднім періодом (2008-2010 рр.) дещо
зменшилась і становила 20,4%. На рисунку 2 надано розподіл
підприємств України за типами інноваційної діяльності (у %  до
загальної кількості підприємств)

Із загальної кількості обстежених підприємств 5,0% займалися
лише технологічними інноваціями (продуктовими та процесовими),
10,4% – лише організаційними та маркетинговими інноваціями
(нетехнологічними інноваціями), 5,0% – технологічними і
нетехнологічними інноваціями.

За даними обстеження 2010-2012рр. найвищий рівень
інноваційної активності спостерігався на підприємствах за видом
економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» – 26,6%, з них
мали технологічні інновації – 12,2%; серед підприємств переробної
промисловості рівень інноваційної активності був 25,7%, з них мали
технологічні інновації 15,8% підприємств.

Досить нерівномірно розподілено підприємства з інноваційною
діяльністю за регіонами, а саме: найвищий рівень інноваційної
активності був в Івано-Франківській (28,8%), Рівненській (28,7%),
Миколаївській (28,1%), Київській (27,1%) та Запорізькій (26,0%)
областях, при цьому найбільша частка підприємств з технологічними
інноваціями була зосереджена у Миколаївській області (22,4%). Вище
середнього по Україні  рівень інноваційної активності підприємств був
у Волинській, Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій,
Львівській,  Донецькій,  Чернігівській областях та у м.  Севастополі (
24,8-20,8%).

Щодо напрямів інноваційної діяльності підприємств України, то
понад три чверті підприємств з технологічними інноваціями придбали
машини, обладнання та програмне забезпечення для виробництва нових
або значно поліпшених продуктів та послуг.

Кількість впроваджених нових технологічних процесів  і
інноваційних видів продукції  (рис.3) у 2012 році складає відповідно
2188 і 3403.

Досить вагома частка підприємств виконували науково-дослідні
роботи (НДР), проводили навчання та підготовку персоналу для
розроблення і/або впровадження ними нових або значно удосконалених
продуктів і процесів, здійснювали ринкове запровадження інноваційних
продуктів та послуг, включаючи ринкове дослідження і проведення
рекламної кампанії, здійснювали процедури та технічну підготовку до
запровадження нових або значно удосконалених продуктів і процесів,
які ще жодного разу не були представлені. При цьому, укладанням
договорів про придбання результатів виконання НДР у інших компаній
(включаючи підприємства їхньої групи підприємств), державних або
приватних науково-дослідних організацій, та придбанням інших
зовнішніх знань (придбання або ліцензування патентів і не
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патентованих винаходів, ноу-хау та інших типів знань у інших
організацій) займалось кожне десяте підприємство  з технологічними
інноваціями.

Рис. 3. Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Рис. 4.  Розподіл інноваційних підприємств за видами
інноваційної діяльності (у % до кількості підприємств з технологічними
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У 2012р. основну частину коштів (майже 70% загального обсягу
витрат на інновації) підприємства спрямовували на придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення, майже 20% – на виконання
внутрішніх НДР, 8,0% – на придбання інших зовнішніх знань і лише
3,2% коштів було використано для придбання результатів зовнішніх
НДР (рис.5).

Рис.5. Розподіл витрат підприємств з технологічними
інноваціями за видами витрат (у % до усіх інноваційних витрат)

Упродовж  2010-2012 рр. кожне п’яте підприємство з
технологічними інноваціями (22,6%) співпрацювало з іншими
підприємствами та організаціями (університетами, державними
науково-дослідними інститутами тощо).  Хоча найважливішими
партнерами інноваційних підприємств по співробітництву залишаються,
перш за все, постачальники обладнання, матеріалів, компонентів або
програмного забезпечення (17,8%), а також клієнти або споживачі
(10,7%), порівняно з даними обстеження 2008-2010 рр., частка
підприємств, які співпрацювали з державними НДІ, університетами та
іншими ВНЗ зросла до 6,2% і 4,2% відповідно (за даними обстеження
2008-2010  рр. відповідно 4,7% та 3,4%), а зв’язки з іншими науковими
організаціями (консультантами, комерційними лабораторіями або
приватними НДІ) залишились на рівні 6%. Однією з умов створення і
впровадження інновацій є проведення досліджень і розробок на
підприємстві або придбання їх результатів у сторонніх організацій.

Суттєво на активність у цьому типі інновацій впливає розмір
підприємства: значна частина технічних продуктів вимагає довгих років
досліджень і необхідність тримати в своєму штаті працівників, які б
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Рис. 6.   Розподіл підприємств за найбільш суттєвими чинниками,
що перешкоджали   здійсненню інновацій протягом 2010-2012рр.

(у % до загальної кількості обстежених підприємств)

займалися лише виконанням НДР і працювали б неповний робочий день
Слід зазначити, що частка підприємств, які упродовж 2010-2012рр.
впроваджували нову для ринку продукцію, становила 14,9% загальної
кількості підприємств, що впроваджували технологічні інновації, нову
для підприємства – 48,3%. Обсяг реалізованих у 2012р. інноваційних
товарів і послуг склав 18,5% (у т.ч. нових для ринку – 5,5%, нових лише
для підприємства – 13,0%) загального обсягу реалізованих товарів і
послуг обстежених підприємств.

Список джерел

1.  Державний комітет статистики України [Електронний
ресурс]: Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком:
проблеми, концепції, методи: Навч. посібник. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2003. – 278с.

3. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація
інноваційної діяльності: Навчальний посібник.-К: Вид. центр
«Академія», 2005. – 400 с.

7,4

4,5

6,6

1,5
0,7 0,6

2,4

4,3

2,1

15,6

8,4

13,3

3,1

1,8 1,5

5,5

7,7

4,6

0

4

8

12

16

В
ід

су
тн

іс
ть

ко
ш

ті
в 

у 
ме

ж
ах

пі
дп

ри
єм

ст
ва

 а
бо

В
ід

су
тн

іс
ть

ф
ін

ан
су

ва
нн

я 
з

дж
ер

ел
 з

а
За

на
дт

о 
ви

со
кі

ви
тр

ат
и 

на
ін

но
ва

ці
йн

у
В

ід
су

тн
іс

ть
кв

ал
іф

ік
ов

ан
ог

о
пе

рс
он

ал
у

В
ід

су
тн

іс
ть

ін
ф

ор
ма

ці
ї п

ро
те

хн
ол

ог
ії

В
ід

су
тн

іс
ть

ін
ф

ор
ма

ці
ї п

ро
ри

нк
и

Тр
уд

но
щ

і
зн

ах
од

ж
ен

ня
па

рт
не

рі
в

Н
а 

ри
нк

у
до

мі
ну

ю
ть

 п
ев

ні
пі

дп
ри

єм
ст

ва
Н

ез
на

чн
ий

 п
оп

ит
на

 ін
но

ва
ці

йн
і

то
ва

ри
 ч

и

Інноваційно активні підприємства
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4. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку:
Навч. посібник.-К:Вища школа, 2002.- 254 с.

5. Інноваційна діяльність в Україні: монографія / А. М. Гуржій,
Ю.  В.  Каракай,  З.  О.  Петренко та ін.;  Укр.  ін-т наук.  –  техн.  і екон.
інформації. – К.: Укр. ІНТВІ, 2006. – 151 с.

6. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан,
проблеми, стратегічні перспективи: аналіз, матеріали до парлам.
слухань «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 рр. в
умовах глобалізації викликів». – К.: Ін-т економіки та прогнозування,
2008. – 195 с.

7. Ємельянов В.А., Кербікова А.С, Бєлова К.Ф. Економіка і
організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. - Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2012. – 121 с.

8. Захарченко В.  І.,  Корсікова Н.  М.,  Меркулов М.  М.
Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації
економіки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

9. Мельник М. І. Інвестиційний клімат регіону : теоретичні та
прикладні засади дослідження :  [монографія]  /  М.  І.  Мельник ;  [відп.
ред. М. І. Долішній].– Львів : ІРД НАН України, 2005.– 304 с.

3.4.  Інформаційне забезпечення стратегічного управління
економічною стійкістю підприємства

Процес стратегічного управління підприємства ґрунтується на
прийнятті комплексу управлінських рішень стосовно деталізації заходів
в складі загального напрямку розвитку та координації цих процесів.
Управління підприємством в сучасних умовах, коли його
функціонування і розвиток здійснюється в жорстких рамках
конкурентного середовища, вимагає нового підходу до ведення бізнесу.

 Одним з основних завдань управління в умовах трансформації
української економіки є необхідність безперервного, обгрунтованого
спостереження за поточними процесами на підприємстві, їх оцінці та
прогнозування змін і відхилень від заданих параметрів з метою
підвищення ефективності управлінського рішення з досягнення
запланованих цілей діяльності підприємства. Дана проблема може бути
вирішена за допомогою формування системи збалансованих показників
- інструменту стратегічного контролінгу, який розглядає підприємство з
точки зору чотирьох взаємопов'язаних і збалансованих аспектів, за
якими збираються і потім аналізуються дані.

В теоретичному та практичному аспекті збалансованій системі
показників присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів.
Серед них необхідно виділити роботи таких зарубіжних дослідників, як
Каплан Роберт С.,  Нортон Дейвід П.,  Рон Персон,  Пол Р.  Нівен,
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Парментер Д., Рамперсад К., Гері Кокінз, Петер Хорварт, Горскій
Мікаел. Серед вітчизняних науковців це питання розкрито в працях:
Гершун А.М., Ананенко С.О., Пан Л.В., Нєфєдьєва Ю.С., Ваганян О.Г.,
Тарасюк Г.М., Курбатов В.А., Кочнєв О.Ф., Богдан І.В., Дмитрієва О.О.,
Герасімов Є.Ю., Олексів І.Б., Пестрєцова О.І., Хотомлянський О.Л.,
Федосєєв А.А., Кльоба Л.Г., Мачкур Л.А.

Проте окремі питання щодо впровадження та застосування
збалансованої системи показників на підприємстві потребують
удосконалення та подальшого розвитку.

Вибір і формування стратегії дозволяють підприємству визначити
напрямки та способи руху до цілей. Але навіть у випадку створення
комплексу необхідних умов для її реалізації з часом можуть виникати
певні труднощі і проблеми, які є наслідком впливу кризоутворюючих
протиріч. Для побудови системи стратегічного управління необхідно
структурувати стратегію підприємства на конкретні стратегічні цілі,
котрі детально характеризують окремі стратегічні аспекти.  Саме
виділення конкретних цілей, відбір показників та факторів впливу на ці
показники є найважливішим завданням сучасного управління. В той же
час, мінливе зовнішнє оточення вимагає перманентного моніторингу,
саме тому виникає потреба у конкретизації основних показників, за
якими потрібно проводити цей моніторинг, але які б віддзеркалювали у
повній мірі діяльність підприємства.

Саие тому цілком доцільно виглядає  розробка рекомендацій
щодо стратегічного управління стійкістю підприємства з використанням
збалансованої системи показників.

Сьогодні в управлінні підприємствами використовується
збалансована система показників (Balanced Scorecard). Зазвичай система
Balanced Scorecard компанії в цілому складається із чотирьох проекцій
— «Фінанси», «Клієнти», «Бізнес-Процеси» і «Потенціал». Цілі
компанії в цілому, сформульовані в чотирьох проекціях, зазвичай
узгоджуються причинно-наслідковим ланцюжком [2]. Принципова
логіка при цьому така — кваліфіковані й мотивовані співробітники,
використовуючи інфраструктуру підприємства повинні забезпечити
необхідні підприємству якість і швидкість виконання бізнес-процесів.
Налагоджені бізнес-процеси необхідні для досягнення конкурентної
переваги й забезпечення задоволеності клієнтів підприємства.
Задоволені клієнти й конкурентні переваги є передумовою досягнення
бажаних фінансових цілей підприємства.

Збалансована система показників спрямована на: усунення
домінування фінансових управлінських показників на підприємстві;
доповнення системи внутрішньої звітності; поліпшення системи
зовнішньої звітності; спрощення процесу планування; поліпшення
процесу узгодження цілей. Безумовно, кожна фірма має свою стратегію,
тому і набір показників для її формалізації і реалізації буде відрізнятися.
Потрібно звертати увагу на те,  щоб потенціал компанії —  тобто її
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співробітники, її інноваційність і її інфраструктура забезпечували не
тільки досягнення актуальних цілей, але й дозволяли компанії гнучко
реагувати на вимоги майбутнього часу. На думку автора, для
підприємств необхідно доповнити класичну СЗП блоком соціум (рис. 1).
Конкретне формування таких індикаторів може бути здійснене робочою
групою в складі робітників підприємств та консалтингової компанії, що
спеціалізується на роботі з персоналом та зв’язках із громадськістю.

Рис. 1. Збалансована система показників із додатковим блоком
«соціум»

В таблиці 1 наведено запропоновані етапи та необхідні дії на
кожному з етапів провадження ЗСП на підприємстві.

Виходячи з поставлених стратегічних цілей і специфіки галузі,
можна визначити набір необхідних показників.

У таблиці 2 наведено приклад можливого застосування
індикаторів для підприємств незалежно від специфіки підприємства.
Цей набір показників може збільшуватися або зменшуватися,
додаватися або модифікуватися з урахуванням особливостей
підприємств. Важливим є питання визначення кількості показників.
Рекомендуємо використовувати не більше 5 показників для кожної із
проекцій, щоб уникнути надмірного ускладнення системи й внесення до
неї неясності.
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 Таблиця 1
Етапи впровадження ЗСП на підприємстві

№ п/п Назва етапу Зміст етапу
1 етап Визначення

стратегічних цілей
Власники бізнесу і топ- менеджери
підприємства повинні формулювати
відповідно до місії і стратегії
підприємства чіткі однозначні
стратегічні цілі в розрізі складових
системи збалансованих показників

2 етап Збір стратегічної
інформації про
діяльність
підприємства

Аналіз наявної інформації про діяльність
підприємства і його зовнішнє
середовище

3 етап Впровадження ЗСП Побудова стратегічної карти
підприємства

4 етап Складання і відбір
показників ЗСП

Відбір показників, що рекомендуються
авторами концепції ЗСП, Д. Нортоном і
Р. Капланом [2] з урахуванням
особливостей господарювання
українських підприємств та галузевої
специфіки.

5 етап Аналіз ефективності
реалізації ЗСП

Аналіз фактичних значень обраних
показників із запланованими
значеннями. Виявлення відхилень та
причин.  Збір додаткової інформації о
діяльності підприємства, коректування
запланованих значень показників або
стратегічних цілей.

Після впровадження в практику цієї системи і набуття досвіду,
а також врахування можливих помилок або появи нових обставин
можна змінювати кількість таких показників.

Таблиця 2
Рекомендований набір показників ЗСП підприємства

Проекції Цілі Показники

Фінанси
Зростання доходу підприємства.
Збільшення рентабельності
активів.
Прискорення оборотності активів

Коефіцієнт термінової
ліквідності.
Рентабельність активів.
Рентабельність продажів.
Коефіцієнт оборотності
активів

Клієнти

Розширення ринкової позиції на
ринках.
Підвищення задоволеності
клієнтів.
Збільшення частки постійних
клієнтів

Індекс задоволеності
клієнтів.
Число нових клієнтів.
Число постійних клієнтів.
Витрати на маркетинг
Частка ринку
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Продовж.табл.2

Бізнес-
процеси

Зниження собівартості продукції.
Оновлення устаткування.
Автоматизація процесів
підприємства.
Розробка нових продуктів

Частка нового обладнання.
Собівартість продукції.
Частка браку.
Витрати на НДДКР.
Рівень автоматизації процесів

Навчання
та
розвиток

Збільшення мотивації
співробітників.
Збільшення частки
висококваліфікованих
співробітників

Індекс задоволеності
персоналу.
Плинність кадрів.
Витрати на навчання персоналу

Соціум

Розуміння співробітниками
стратегічних цілей компанії та
своїх персональних задач по їх
досягненню
Покращення взаємодій
співробітників та підрозділів
Отримання ключової бізнес-
інформації в узагальненому
систематизованому виді,
доступному для розуміння
Персональна відповідальність
керівного складу та рядових
співробітників за виконання
закріплених за ними показниками
Підвищення мотивації
співробітників за рахунок чіткості
персональних цілей та задач

Оцінка соціальної значущості
підприємства для
промисловості регіону.
Збільшення частки робочих
місць на підприємстві.
Частка працівників, що
пройшли навчання і підвищили
кваліфікацію, у їх загальній
кількості
Розширення доступності
інформаційних послуг для
зайнятих на підприємстві.
Рівень дивідендів на одного
працівника

У рамках запропонованих аспектів ЗСП і відібраних раніше
коефіцієнтів запропоновано визначати інтегральні показники, що
характеризують ступінь реалізації стратегії - збільшення (зменшення )
вартості підприємства.

При цьому значення інтегрального показника в рамках блоку
«фінанси» визначено сумарним впливом показників:
- коефіцієнт термінової ліквідності ліквтермК .

- рентабельність активів активівR
- рентабельність продажів продажівR
- коефіцієнт оборотності активів активівобК .
Відповідно, інтегральний показник в рамках блоку «фінанси» ЗСП

описаний функцією :

),,,( ..1 активівобпродажівактивівліквтерм КRRКfS =                (1)
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Значення інтегрального показника в рамках блоку «клієнти»
ЗСП визначено сумарним впливом показників:

- індекс задоволеності клієнтів клієнтзадовI .

- число нових клієнтів клієнтівновN .

- число постійних клієнтів клієнтівпостN .

- витрати на маркетинг маркетингC
- частка ринку ринкуI

Відповідно, інтегральний показник в рамках блоку «клієнти»
ЗСП описаний функцією :

),,,,( ...2 ринкумаркетингклієнтівпостклієнтівновклієнтзадов ICNNIfS =  (2)

Значення інтегрального показника в рамках блоку «бізнес-
процеси» ЗСП визначено сумарним впливом показників:

- частка нового обладнання обладнновI .

- собівартість продукції продС
- частка браку бракN
- витрати на НДДКР НДДКРC
- рівень автоматизації процесів автоматизI

Відповідно, інтегральний показник в рамках блоку «бізнес-
процеси» ЗСП описаний функцією :

),,,,( .3 автоматизНДДКРбракпродобладннов ICNСIfS =               (3)

Значення інтегрального показника в рамках блоку «навчання та
розвиток» ЗСП визначено сумарним впливом показників:

- індекс задоволеності персоналу персонзадовI .

- плинність кадрів кадрівТ
- витрати на навчання персоналу навчанняC

Відповідно, інтегральний показник в рамках блоку «навчання
та розвиток» ЗСП описаний функцією :

),,( .4 навчаннякадрівперсонзадов CТIfS =                (4)
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Значення інтегрального показника в рамках блоку «соціум»
ЗСП визначено сумарним впливом показників:

- оцінка соціальної значущості підприємства для промисловості
регіону значсоцD .

- збільшення частки робочих місць на підприємстві місцьробN .

- частка працівників, що пройшли навчання і підвищили
кваліфікацію, у їх загальній кількості навчанняN

- розширення доступності інформаційних послуг для зайнятих на
підприємстві послугінфI .

- рівень дивідендів на одного працівника виплD
Відповідно, інтегральний показник в рамках блоку «соціум»

ЗСП описаний функцією :

),,,,( ...5 виплпослугінфнавчаннямісцьробзначсоц DINNDfS =         (5)

Для визначення величини інтегрального показника, що
характеризує досягнення стратегічних цілей у рамках кожного блоку
системи збалансованих показників запропоновано використовувати
наступну формулу:

( )å
=

´=
n

i
ijii XWS

1

                                  ( 6 )

де: Wi- вагомість кожного показника;
Xij - показники, що характеризують досягнення стратегічних цілей у

рамках i - того блоку ЗСП.
Вагові коефіцієнти кожного показника запропоновано

визначати за допомогою залучення експертів відповідно по кожному
блоку ЗСП. Значення цих коефіцієнтів пропонується розраховувати за
формулою:

å

å

=
=

== kn

i
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ij

k

j
ij

i
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R
W

1
1

1
                                      (7)

де: ijR – коефіцієнт вагомості і-го показника в балах, котрий надано j-м
експертом;   k – кількість експертів;    n – загальна кількість показників,
що підлягають оцінці.
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В умовах динамічного економічного середовища та підвищення
рівня ризиків від керівництва підприємством постає завдання швидкого
реагування та пеленгації кризових явищ. Саме стратегічне управління із
застосуванням ЗСП відповідає цьому запиту. Виділення ключових
показники, які є елементами ЗСП дасть змогу  визначення інтегрального
показника стійкості підприємства, за умови перманентного моніторингу
зовнішнього та внутрішнього оточення.
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3.5. Підходи до управління оптовими посередниками
підприємств

Для сучасної економічної системи характерна наявність великої
кількості посередників,  які забезпечують рух товарів від виробника до
кінцевого споживача. Необхідність існування оптових посередницьких
підприємств обумовлюється тим, що вони дозволяють вирішити
фундаментальну економічну суперечність між ефективністю масового
виробництва та ефективністю індивідуального споживання. Це
досягається завдяки виконанню посередником різноманітних функцій:
основної комерційної функції зі стимулювання збуту та формування
товарного асортименту, а також допоміжних функцій виробничого
(складування, транспортування, розфасовка, пакування та сервісне
обслуговування), фінансового (кредитування споживача, кредитування
виробника, страхування, митні послуги) та інформаційного
(інформаційна підтримка, послуги з управління та консалтингу,
реклама) характеру.

Обсяги оптового товарообороту в Україні за період з 2005 по
2012 рр. збільшилися в 2,2 рази.[6]

Все вищесказане свідчить про те, що ефективність
функціонування сучасної економічної системи залежить від
ефективного функціонування оптових посередників, саме тому
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важливого значення набуває пошук ефективних підходів до управління
посередницьким підприємством.

Актуальність питань, пов'язаних із дослідженням оптових
посередників, знайшла своє відображення у дослідженнях українських і
зарубіжних вчених: В.В. Апопія, Л.В. Балабанової, І.О. Бланка, М.Д.
Виноградського, В. Даненбурга, Ж. Жаллє, Ф. Котлера, А. Кріє, Р.
Монкріфа та ін.

Метою даною роботи є порівняння різних підходів до управління
підприємствами, які займаються оптовою посередницькою діяльністю, а
також визначення переваг та недоліків кожного з них.

У сучасній теорії менеджменту виділяють чотири основні
підходи до управління підприємством:

1) ситуаційний;
2) системний;
3) функціонально-орієнтований;
4) процесно-орієнтований.
Ситуаційні підхід до управління передбачає застосування різних

методів управління залежно від ситуації, в якій на сьогодні перебуває
компанія. Існування величезної кількості факторів зовнішнього і
внутрішньо середовища підприємства, які неможливо врахувати ні в
одній з систем менеджменту, як вважають апологети даного підходу,
вимагає від менеджменту «ситуаційної гнучкості».

Системний підхід до управління визначає підприємство як
сукупність взаємопов'язаних елементів, блоків, елементів, якими
необхідно управляти і зміна в яких може привести до змін як всієї
системи в цілому, так і окремих її компонентів. При цьому компанія
розглядається як відкрита система ,  яка взаємодіє із зовнішнім
середовищем шляхом отримання ресурсів ззовні та видачі певних
результатів у навколишнє середовище. Подібний погляд на
підприємство передбачає створення різних моделей підприємств, що
дозволяють керівникам подивитися на власні компанії через призму
логічних структур.

Функціональний підхід до управління базується на ієрархічній
організаційній структурі підприємства, де управління здійснюється
шляхом управління організаційними одиницями (підрозділам,
відділами, бюро, цехами і т.д.) , а взаємодія організаційних одиниць
відбувається через роботу посадових осіб (керівників відділів ,
начальників , менеджерів т . д.). Основною ідеєю функціонального
підходу до управління є закріплення за певними елементами системи
функцій, які вона виконує незалежно від інших одиниць структури та
взаємодію з ними через поділ праці і обмін матеріальними продуктами.
Управління підприємством реалізується за допомогою наказів,
розпоряджень,   дозволів,  які переміщується вертикально,  відповідно до
закріпленої ієрархією.
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Процесний підхід до управління , який в західній системі
менеджменту сьогодні домінує, розглядає підприємство як мережу,
сукупність бізнес-процесів , що створюють цінність для клієнта. У
порівнянні з функціональним підходом , який поділив все підприємство
на підрозділи, що відповідають за певну функцію, процесний підхід
об'єднує дані функції на підставі поняття «створення цінності для
клієнта». [5]

До цих пір, фактично, панує функціональний підхід. Тобто
вважається, що фірма - це механізм, який має набір функцій. Ці функції
розподіляються серед підрозділів, де їх виконують співробітники
підприємства. Виконуючи свої вузькоспеціалізовані завдання,
співробітники перестають бачити кінцеві результати праці всього
підприємства і усвідомлювати своє місце в загальному ланцюжку. Така
система змушує персонал добре виконувати функції, але не орієнтує на
досягнення результату. Але саме результативність - міра успіху бізнесу.
Різні відділи взаємодіють, передають роботу один одному по етапах. І
часто на взаємодію між підрозділами йде більше часу, ніж на виконання
власне роботи, так як представники одного підрозділу не зацікавлені в
ефективній співпраці з представниками сусіднього. Це породжує
різного роду розбіжності,  в яких забуваються загальні інтереси.  Але
гаряче відстоюються інтереси власні. Конфлікт інтересів - ще одна
велика проблема, породжувана природою функціональної організації
праці. Ось до якого висновку прийшли фахівці, осмислюючи недоліки
функціонального підходу. Слід звернути увагу на процеси, що
відбуваються на підприємстві ,  так як вони проходять через всі
підрозділи, задіюють всі служби, і орієнтовані на кінцевий результат.
Ми починаємо управляти процесами, вибудовувати їх такими, якими
вони потрібні підприємству. З точки зору процесного підходу,
організація постає як набір процесів (при функціональному підході - це
набір функцій). І управління підприємством стає управлінням
процесами . Кожен процес при цьому має свою мету. Керуючи
процесами і постійно їх удосконалюючи, підприємство досягає високої
ефективності своєї діяльності.[2]

В табл. 1 наведена порівняльна характеристика функціонального
та процесного підходів за ключовими параметрами. [5].

Недоліки функціонального підходу:
1. Функціонально структурована організація не стимулює

зацікавленість працюючих в кінцевому результаті.
Бачення того, що відбувається співробітниками найчастіше не

виходить за рамки підрозділів, в яких вони працюють, вони не
орієнтовані на цільові завдання підприємства і тим більше на
задоволення клієнта - вони його просто не бачать.

2. Неможливість швидкої реакції на зміни в силу самої природи
вертикальної ієрархії.
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3. Мимовільна руйнівна конкуренція між підрозділами , що
належать до різних функціональних структур.

4. Більша частина реальних робочих процесів на підприємстві
включає безліч функцій, тобто виходить за рамки окремих підрозділів.

Таблиця 1
Порівняння функціонального та процесного підходів до

управління підприємством
Критерій Функціональний підхід Процесний підхід

Пріоритетна мета Отримання прибутку Якість продукції,
постійні вдосконалення

Організаційна
структура

Лінійна, функціональна,
лінійно-функціональна
(штабна)

Адаптивні організаційні
структури, орієнтовані
на нововведення

Кількість рівнів
управління

4-12 3-4

Роль ієрархії щодо
бізнес-процесів на
підприємстві

Уповільнює і ускладнює
бізнес-процес, гальмує
його вдосконалення

Організовує та
підтримує структуру
бізнес-процесів,
створює середовище для
вдосконалення

Компетенції персоналу Низкий рівень
професіоналізму, вузька
спеціалізація

Високий рівень
компетенції, широка
спеціалізація

Реакція на зміни Реактивна Интерактивна
Адаптивність Низька Висока
Фактор економічної
переваги

Капітал Информація (процеси,
як стратегічний актив
компанії), персонал

Базова концепція
менеджменту

Механістична бюрократія Менеджмент якості

Однак у функціонально орієнтованих структурах обмін
інформацією між різними підрозділами надмірно ускладнений через її
вертикальну ієрархічність, що призводить до великих накладних витрат,
невиправдано тривалих термінів вироблення управлінських рішень і, як
наслідок, втрати клієнтів.

5. За підрахунками аналітиків час взаємодії між підрозділами
розподіляється наступним чином:  20 % - на виконання роботи і 80 % -
на передачу її результатів наступному виконавцю.

Процесний метод орієнтований насамперед на бізнес-процеси,
кінцевими цілями яких є створення продуктів (або послуг), які мають
цінність для зовнішніх або внутрішніх споживачів. Бізнес-процесний
підхід в менеджменті передбачає таку організацію діяльності
підприємства, в основу якої покладено розмежування діяльності на
окремі бізнес-процеси, а управлінської системи - на блоки управління.
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При цьому будь-яке підприємство розглядається як бізнес-система, що
включає пов'язану множину бізнес - процесів, що мають параметри
входу і виходу, кінцеві цілі яких замикаються на випуску продукції.
Схематично цю систему можна розглядати як ланцюжок робіт
(операцій, функцій), результатом якої є який-небудь продукт або
послуга. У цей ланцюжок зазвичай входять функції, які виконуються
структурними підрозділами різних рівнів організаційної структури
підприємства. [4]

Рис. 1. Загальна модель процесного управління підприємством

Таблиця 2
Характеристика типів процесів [1,3]

Тип процесу Характерні ознаки Клієнти
Основні
процеси
(процеси
основної
діяльності)

Призначення: створення
основних продуктів Результат:
основний продукт або
напівфабрикат для його
виготовлення. Додають до
продукту цінність для
споживача

Зовнішні клієнти Кінцеві
споживачі Внутрішні
клієнти (інші процеси
організації)

Допоміжні
процеси

Призначення: забезпечення
діяльності основних процесів
Результат: ресурси для
основних процесів
 Діяльність не стосується
основних продуктів
 Додають продукту вартість

Внутрішні клієнти (інші
процеси організації)

Процес
управління
організацією

Призначення: управління
діяльністю всієї організації
Результат: діяльність всієї
організації

Власники (інвестори)
Споживачі (клієнти)
Персонал Постачальники
і субпідрядники
Суспільство (зовніш.
середовище)

Основними рисами процесного підходу є: широке делегування
повноважень і відповідальності виконавцям; скорочення кількості рівнів

Постачальники Основні бізнес-
процеси

Клієнти

Процеси управління Процеси забезпечення
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прийняття рішень; підвищена увага до якості продукції або послуг і
роботи підприємства; формалізація технологій виконання бізнес-
процесів з метою їх автоматизації. [4]

Процесний підхід дозволяє:
1. Перейти від «точкового» текстового опису діяльності

(Положення про підрозділи та Посадові інструкції) до повного
формалізованого графічного опису діяльності, інтегруючим стрижнем
якого є модельне уявлення бізнес-процесами.

2. Виділити і використовувати процеси в якості об'єктів
управління (раніше управляли функціями , виконуваними тим чи іншим
підрозділом ).

3. Змінити орієнтацію вектора управління компанії від
«вертикальної» («на начальника») до «горизонтальної» («на
Замовника»). Замовник може бути як зовнішнім, так і внутрішнім.
Незалежно від цього, саме він оцінює результати виконання процесів, а
не начальник , що стоїть вище за ієрархією.

Але протиставлення процесного і  функціонального  підходу, на
нашу думку, є принципово невірним.

Функції та процеси не можуть існувати у відриві один від одного.
Результат і функціонального, і процесного підходів - одночасне
проектування організаційної структури (функціональних областей) та
порядку взаємодій в рамках цієї структури (процесів). Різниця тільки у
вихідних точках проектування: чи розподіляти функціональні обов'язки
на основі процесів або проектувати процеси взаємодії між
функціональними областями. У цих двох підходів є істотна подібність в
базових посилках : і тей і інший підхід постулюють початковий набір
типових процесів/функцій, який надалі деталізується і прив'язується до
конкретного підприємства. Функціональний підхід відповідає на
питання «Що робити ?», процесний - «Як робити ?». Протиріч між
двома підходами не існує - вони не тільки доповнюють один одного, а й
до певної міри повинні застосовуватися паралельно. Основна
відмінність процесного підходу в тому , що він орієнтований , в першу
чергу, не на організаційну структуру підприємства, не на функції
підрозділів, а на бізнес-процеси, кінцевими цілями виконання яких, є
створення продуктів або послуг,  які мають цінність для зовнішніх або
внутрішніх споживачів. При цьому система управління компанією
орієнтується як на управління кожним бізнес-процесом окремо, так і
всіма бізнес-процесами підприємства в цілому. При цьому система
якості підприємства забезпечує якість технології виконання бізнес -
процесів.
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3.6.   Мировой опыт государственной поддержки аграрного
сектора экономики и возможность его адаптации в Украине

Государственное регулирование экономики, как экономической
категории, в хозяйственном механизме должен быть адекватен уровню
развития производительных сил и производственных отношений. Не
случайно, дискуссии о смысле и содержании экономических реформ во
многом определяются неоднозначным толкованием роли и места
государства в системе рыночной экономики, соотношения
государственного регулирования и рыночного саморегулирования
хозяйственных процессов. По данной проблеме существует довольно
широкий спектр мнений. Достаточно сказать, что известны трактовки от
признания эффективности и желательности активного государственного
регулирования рыночной экономики до теории ордолиберализма,
основанного на возможности эффективного функционирования
саморегулирующейся рыночной системы хозяйствования.

Главным идеологом активного вмешательства в экономику по
праву признают Дж. М. Кейнса, провозгласившего в качестве целевых
приоритетов своего учения занятость и стабильность экономического
роста. Он считал, что занятость и экономический рост достигаются
посредством использования определенных инструментов, в частности,
государственного бюджета и денежно-кредитной политики, поскольку
рыночные механизмы не имеют возможности обеспечить стабильный
рост названных показателей. Такого рода активное вмешательство в
экономику нашли широкое применение в США, Европейских странах
(Франция, Германия, Голландия, Дания и др.) и показали свою
результативность, доказали необходимость государственного
регулирования на переходных этапах реформирования.

Современные тенденции развития многоукладной аграрной
экономики в изменяющихся условиях конкурентной среды обусловили
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поиск новых подходов, принципов, методов и форм управления на всех
уровнях федеративного устройства для повышения
конкурентоспособности и устойчивого развития агропромышленного
комплекса (АПК). В ходе аграрных преобразований, когда в основу
деятельности организаций АПК положены рыночные принципы
хозяйствования сельскохозяйственные товаропроизводители остро
нуждаются в создании условий, обеспечивающих непрерывно-
стабильный процесс расширенного воспроизводства
сельскохозяйственной продукции, что требует наличия
соответствующих организационно-экономических механизмов
устойчивого развития АПК регионов.

Сегодня научная проблема поиска эффективных форм
финансовой поддержки аграрного сектора экономики требует анализа
мирового опыта и оценки возможностей его адаптации в России.

Мировой опыт развития сельского хозяйства в два последние
десятилетия свидетельствует о возрастании роли государства в
регулировании сельскохозяйственного и продовольственного рынков. В
экономически развитых странах аграрный сектор рассматривается как
система, не способная к саморегулированию, а средства, выделяемые на
поддержку сельского хозяйства, - как компенсация потерь отрасли в
условиях нестабильности рынка. Размер этой компенсации в отдельных
странах может достигать 70% стоимости продукции сельского
хозяйства. Наиболее масштабную поддержку сельхозпроизводителям
оказывают страны с наименее благоприятными для аграрного
производства природно-климатическими и географическими условиями,
например, Норвегия, Япония, Южная Корея. Государственная
финансовая поддержка сельского хозяйства - это экономический
механизм регулирования доходов сельхозтоваропроизводителей,
структуры сельскохозяйственного производства, аграрного рынка,
межотраслевых и межхозяйственных отношений [7].

Большинство экономически развитых государств проводит
стимулирующую аграрную политику, содержанием которой является
предоставление различного рода дотаций, субсидий и льгот
сельхозтоваропроизводителям. Её основными инструментами являются
компенсационные платежи, платежи при ущербе от стихийных
бедствий, ценовое регулирование рынка сельскохозяйственных товаров,
таможенно-тарифная политика, выделение средств на развитие
инфраструктуры сельского хозяйства, агролизинг и другие.

Успешное функционирование рыночных отношений в аграрной
отрасли возможно лишь при наличии необходимой организации
государственного регулирования и создания оптимальной рыночной
инфраструктуры. В этой связи, как нам представляется, заслуживает
всяческой поддержки и дальнейшего развития создание в аграрной
отрасли экономики Украины целостной системы, включающей
необходимую правовую и институциональную базу, отлаженную
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налоговую и финансово-кредитные механизмы, эффективные рыночные
структуры, доступные для всех субъектов хозяйствования. В условиях
функционирования такой системы государство, по существу,
становиться по отношению к рынку «внешним регулятором»,
способным компенсировать недостатки рыночной системы,
скоординировать процессы экономического выбора эффективного
направления развития, сочетающего экономические интересы, с одной
стороны, государства, с другой – сельскохозяйственных
товаропроизводителей. При этом хозяйствующим субъектам
государство создает необходимую для сельскохозяйственного рынка
инфраструктуру, способствующую возможности достижения
максимальной эффективности в распределении и использовании
экономических ресурсов. В современных условиях в качестве
аргументов за государственную поддержку агропродовольственного
сектора экономики можно привести необходимость регулирования
внешней торговли в области сельского хозяйства, доходов сельского
населения, развитие сельских территории и проведение
природоохранных мероприятий.

Опыт зарубежных стран, например США, свидетельствует, что
финансовая поддержка осуществляется через реализацию
государственных программ. В настоящее время Министерство
сельского хозяйства США имеет пять основных программ, которые
направлены на предоставление продовольственной помощи различным
слоям населения. Эта программа включает предоставление
продовольственных талонов, дополнительного питания для женщин и
детей,  школьных обедов и завтраков,  питание для детских садов и
домов для инвалидов. Объем финансирования продовольственной
помощи практически в два раза превышает объем прямых
государственных субсидий фермерам.

Для поддержки фермеров создана трехкомпонентная система
экономической безопасности, которая включает: среднюю залоговую
цену и предоставление кредитов под залог урожая;  прямые
фиксированные платежи, не связанные с уровнем производства;
поддержка фермерского сектора в виде антицикличных платежей.

Фермерам весной предоставляются авансы под залог будущего
урожая в соответствии с утвержденными залоговыми ценами. В том
случае, когда цена реализации сельскохозяйственной продукции
окажется ниже уровня залоговых цен, фермеры получают
компенсационную доплату. Прямые фиксированные платежи
выплачиваются только по тем культурам, по которым утверждены
залоговые цены. Уровень таких платежей определяется с учетом общей
суммы, размера площадей, урожайности. Сельскохозяйственные
товаропроизводители, заключившие в обязательном порядке
соответствующее соглашение с представителем Министерства
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сельского хозяйства, имеют право получить аванс в размере 50% от
общей суммы платежей в течение года.

Антицикличные платежи, предусмотренные для поддержки
фермерского сектора, выплачиваются в тех случаях, когда рыночная
цена для конкретного вида продукции растениеводства будет ниже, чем
утвержденная. Кроме того, финансируются программы, направленные
на консервацию земель, прежде всего, подверженных водной и ветровой
эрозии.

В европейских странах (Франция, Германия, Голландия, Дания и
др.) меры государственного регулирования осуществляются в двух
направлениях. Это, во-первых, прямое воздействие государства на
развитие сельского хозяйства, включающее принятие директивных,
административных и плановых мер по регулированию данной отрасли,
во-вторых, косвенное воздействие посредством использования
ценового, кредитно-финансового, налогового и инвестиционного
механизмов. Все эти меры призваны обеспечить, прежде всего,
продовольственную безопасность страны. Для любой страны
производство, распределение и торговля сельскохозяйственной
продукцией является важнейшим элементом его
агропродовольственной политики. Поэтому каждое государство обязано
оказывать через систему финансового регулирования (льготы, дотации,
субвенции и т.д.) непосредственное влияние на состояние
сельскохозяйственного производства. При этом принятие собственных
мер должно быть направлено на стабильное развитие внутреннего
производства, на обеспечение стабилизации спроса и цен на
сельскохозяйственную продукцию.

В результате реализации ряда государственных программ
состояние аграрного сектора экономики Украины за последние годы
имеет тенденцию роста. Так, в 2012 году Украина экспортировала 27,8
миллиона тонн зерновых на сумму 7 миллиардов долларов США, в т.ч.
пшеницы - 8,8 миллиона тонн на сумму 2,36 миллиарда долларов (цена
1 т - 271,5 долл.), ячменя — соответственно 2,6 и 0,69 (268,7 долларов) и
кукурузы — соответственно 15,6 миллиона тонн и 3,9 миллиардов
долларов (249,1 долл.). Экспортировалось также 3,2 миллиона тонн
семян масляных культур на сумму 1,75 миллиарда долларов, в т.ч. 0,28
миллиона тонн семян подсолнечника на 165,7 миллиона тонн США
(587,5 долл. за тонну), семян рапса - соответственно 1,3 миллиона тонн
и 0,8 миллиарда долларов (609,5 долл. за 1 т), семян сои -
соответственно 1,48 миллиона тонн и 0,7 миллиарда долларов (474
доллара за тонну). Практически весь урожай семян сои и рапса был
экспортирован, то соответственно незначительные объемы продуктов
их переработки также были экспортированы:  масла и жмыхов соевых -
соответственно 57,8 и 14,8 тысячи тонн (на сумму 59,2 и 7,9 миллиона
долл. США), масла и жмыхов семян рапса - соответственно 5,2 и 2,5
тысячи тонн (на сумму 6,5 и 0,75 миллиона долларов). В основном были
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экспортированы наибольшие объемы масла и жмыхов семян
подсолнечника - соответственно 3,6 и 4,1 миллиона тонн на сумму 3,97
и 0,75 миллиарда долларов. Отметим, что экспортированная продукция
имеет свою себестоимость производства и затраты логистики, которые
значительно превышают зарубежные. Поэтому чистый результат
экспорта в основном сырья не такой впечатляющий.

Система государственной поддержки сельскохозяйственной
отрасли включает меры прямого и косвенного регулирования [4].

Среди мер прямой государственной финансовой поддержки в
зарубежных странах можно выделить: прямые государственные
компенсационные платежи; платежи при ущербе от стихийных
бедствий; платежи за ущерб, связанный с реорганизацией производства
(выплаты за сокращение посевных площадей, вынужденный забой скота
и т.д.); субсидии в расчёте на единицу площади или поголовье скота;
платежи в виде финансирования закупок ресурсов для производства
(например, субсидии на приобретение удобрений, ядохимикатов и
кормов); финансирование целевых программ и расходов на НИОКР.
Прямое субсидирование сельского хозяйства осуществляется
практически во всех экономически развитых странах, однако их уровень
и структура различны [5].

Наибольшая доля прямых платежей в структуре расходов на
поддержку сельского хозяйства отмечается в Норвегии, Австралии,
США и ЕС. В отраслевом разрезе наибольшая доля расходов
приходится на растениеводство в США, Канаде, ЕС, на животноводство
— в Финляндии, Норвегии, Швейцарии. Основной целью прямого
субсидирования является государственное регулирование структуры
производства в сельском хозяйстве, а также поддержка производителей
в районах с неблагоприятными климатическими условиями. Например,
специальные системы поддержки доходов существуют в заболоченных
районах Ирландии и труднодоступных высокогорных районах Австрии,
а в северной части Финляндии в хозяйствах, расположенных выше 62°
северной широты, государство предоставляет повышенные
«погектарные» и «поголовные» субсидии сельхозпроизводителям.

Бюджетные трансферты сельскому хозяйству, напрямую
увеличивая доходы сельхозтоваропроизводителя, не оказывают
непосредственного влияния на рыночные цены [7]. Трансферты могут
быть разделены на две труппы: платежи, связанные с объёмом
производства, и платежи, сокращающие затраты производителя. Это
дотации, субсидирование отдельных видов расходов, государственные
капиталовложения, вложения в инфраструктуру и т.д. Субсидии в
странах ЕС достигли 45-50% стоимости произведённой
сельскохозяйственной товарной продукции, в Японии и Финляндии -
70%, в России - лишь 3,5% [3].

К мерам косвенной государственной поддержки сельского
хозяйства относятся: ценовое регулирование на рынке продукции
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сельского хозяйства и продовольствия посредством поддержки
внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию; льготное
финансово-кредитное обеспечение; система льготного
налогообложения, квот и налогов на экспорт и импорт продовольствия;
сельскохозяйственное страхование.

Основную роль в системе государственного регулирования
сельского хозяйства в зарубежных странах играет поддержание цен,
обеспечивающих стабильность доходов сельхозтоваропроизводителей.
Основными целями этого регулирования являются: стабилизация цен на
продукцию сельского хозяйства путём ограничения их динамики в от-
носительно узком коридоре; поддержание цен, обеспечивающих
сельхозтоваропроизводителям возможность осуществлять расширенное
воспроизводство; регулирование объёмов и структуры сель-
скохозяйственного производства; поддержание стабильности рынка
продовольствия.

Структура государственной поддержки отрасли определяется
природно-климатическими условиями и географическим положением
страны, поэтому в разных странах преобладают те или иные
инструменты регулирования [8]. Например, ценовая поддержка
сельского хозяйства в ЕС составляет до 91%) от всей суммы бюджет-
ного финансирования, в США - 48%. Канаде — 53% [7,12].

На Западе существенная доля дохода фермера формируется за
счет государственных источников: в странах Европейского сообщества
(ЕС) - 38%, Финляндии - 72%, Японии - 72%, в США - 27-40%. Все
формы государственной поддержки в странах Европы в начале 1990-х
гг.  по экспертным оценкам составляли 11-14 тыс.  долл.  США в год на
одного полностью занятого фермера [11].

Показателен опыт Японии в осуществлении кредитно-денежной
политики, где, опираясь на такой инструмент, как льготные ссуды
Центрального банка частному сектору, государство фактически ре-
гулировало направления кредитования и вполне успешно
реализовывало национальные приоритеты. В дальнейшем постепенное
возрастание роли самофинасирования и соответственно меньшая
зависимость промышленных корпораций от банковского кредитования
подорвали возможности административного руководства и стали одной
из причин перетока льготируемых кредитов в аграрный сектор [1].

Однако, рассматривая японский опыт, нельзя забывать
первостепенную роль прямого субсидирования, что в совокупности с
льготным кредитованием смогло повысить уровень продовольственного
самообеспечения страны до 50%. Рассматривая западный опыт, нужно
отметить, что практически во всех странах ЕС аграрное производство
представляет собой относительно надежный вид бизнеса с невысоким
фактором риска. Естественно, достигается это благосостояние за счет
систематического воздействия государства на внутренний рынок.
Финансовое регулирование аграрного сектора производится Единым
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фондом ориентации и гарантирования сельского хозяйства (ЕФОГ),
Секция ориентации которого, сосредотачивающая до 15% средств
фонда, является инструментом привлечения средств коммерческих
структур посредством кредитных гарантий и компенсаций.

При всем единообразии аграрной политики ЕС существуют
различия в направлениях и методах финансирования. Так, в Германии
существует система помощи новым фермерам, которая включает
помимо безвозмездных пособий заем до 300 тыс. марок (под 5%
годовых) или общественный заем до 160 тыс.  марок для строительства
(под 1% годовых) с погашением в размере 2% в год (причем, 20 тыс.
марок вполне достаточно для приобретения подержанного комбайна)
[12].

В среднем процентная ставка по сельскохозяйственному кредиту
в Германии составляет 7,3% годовых[13]. Также предусмотрен договор
страхования коммерческого кредита, предоставляемого для
приобретения средств производства (страховой тариф составляет около
0,4%) [6].

В Германии центральным сельскохозяйственным банком
является сельскохозяйственный рентный банк, кредитующий сельское
хозяйство и пищевую промышленность. Кредиты сельхоз-
производителям предоставляются на льготных условиях, поскольку
банк подпадает под действие законодательства о кооперативах,
предусматривающего льготное налогообложение. Однако ставка
процента по кредитам достаточно сильно варьируется и может быть
изменена в период действия кредитного договора. В Германии
государственная поддержка агропромышленного комплекса
осуществляется в форме аграрных дотаций, субсидий и прямых
платежей. В состав дотаций входят: 1) платежи за готовую продукцию,
поскольку объём производства сельскохозяйственной продукции
ограничен квотами, устанавливаемыми в целях недопущения
перенасыщения рынка; 2) платежи, компенсирующие затраты на ин-
вестиции (например, кредиты на приобретение основных фондов,
высокопродуктивного скота и новых сортов семян), проценты по
кредитам, на оплату горюче-смазочных материалов; 3)
компенсационные платежи за земли, выводимые из
сельскохозяйственного оборота, а также за ресурсосберегающие
мероприятия.

В Великобритании с системой фермерского кредита тесно
связаны ипотечные кредиты под залог земли:  с 1928  г.  существует
Сельскохозяйственная ипотечная корпорация, которая получает
государственные дотации в виде сокращенного процента. Кредитование
осуществляется на срок от 5 до 40 лет; максимально возможный размер
закладной составляет треть стоимости имущества. Говоря о
краткосрочном кредитовании, можно отметить, что фермеры чаще
используют не традиционные банковские ссуды, а овердрафты [14].
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В Великобритании не существует специализированного
аграрного банка, и банковская политика по отношению к сельскому
хозяйству основана на тех же принципах, что и для других отраслей
экономики. Однако через коммерческие банки проходят различные
государственные субсидии, что во многих случаях делает кредит
льготным.

Во Франции центральное место в системе кредитного
обеспечения сельского хозяйства играет банк «Креди агриколь».
Механизм действия льготных кредитов для АПК основан на принципе
бонификации - государственного погашения банку разницы между
договорной процентной ставкой и ставкой льготной ссуды,
предоставленной фермеру.

В Финляндии, с ее природно-климатическими условиями, часть
государственной поддержки осуществляется через Фонд сельского
хозяйства, формируемый за счет государственных перечислений,
процентов по ссудам и налогов на земельные угодья. Фонд
предоставляет фермерам кредиты на приобретение техники,
строительство зданий и коммуникаций, рекультивацию земель,
формирование продуктивного стада под 4-7% годовых в зависимости от
региона. Субсидирование капитальных вложений практикуется для
начинающих фермеров по «системе начальных средств» (англ. «start
money system») [10].

При рассмотрении зарубежной практики льготного кредитования
заслуживает особого внимания опыт Чехии, где для обеспечения
притока инвестиций в сельское хозяйство был создан фонд,
удешевляющий кредиты, предоставляемые коммерческими банками,
выдаваемые под конкретные проекты, либо гарантирующий возврат
основной суммы долга, что делает банки более уступчивыми при
предоставлении средств. Фонд выплачивает за заемщика оговоренную
часть процента, объявляемую ежеквартально (отсутствие стабильности
для самого заемщика, вследствие чего возникает проблема с
построением перспективного планирования). Процедура
предоставления средств следующая: фермер-заявитель готовит бизнес-
план и просит какой-либо коммерческий банк о предоставлении ему
кредита. Если банк готов ссудить средства, фермер предоставляет
заявление в Фонд и при его одобрении выдается субсидия или гарантия
[5].

В целом система государственной поддержки сельского
хозяйства должна использовать свои направляющие функции в сфере
регулирования аграрного сектора экономики и базироваться на целевом
программном подходе. При этом необходимо учитывать и то
обстоятельство, что, кроме бюджетных источников финансирования,
существуют и кредитные методы финансовой поддержки аграрного
сектора экономики страны.
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Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в настоящее время
существует множество точек зрения на роль и место государства в
регулировании аграрного производства. Однако, большинство ведущих
отечественных и западных экономистов рассматривают эту поддержку
как абсолютно не противоестественную, и многие из них сходятся на
важности льготного кредитования, которое, как мы считаем могло бы
отчасти решить проблемы фермеров и обеспечить их необходимыми
ресурсами.
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РОЗДІЛ 4.  СОЦІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА
СТРАТЕГІЇ   РОЗВИТКУ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМИ,

ПЕРСПЕКТИВИ

4.1.   Досвід  країн  ЄС  та проблеми інноваційного розвитку
регіонів України

Розробка та реалізація соціально-економічної політики будь-якої
держави потребує врахування досвіду  особливостей розвитку  світового
співтовариства.  Останнім часом все чіткіше простежуються світові
тенденції соціальної  та  інноваційної орієнтації  розвитку економік
країн, заснованої на інформатизації суспільства та розповсюдженні і
використанні знань. При розробці моделей  соціально-економічного
розвитку не тільки  країн Євросоюзу, а і всього світового співтовариства
значна увага приділяється розвитку  інноваційної діяльності, яку
безпосередньо пов’язують із можливістю підвищення
конкурентоспроможності як країни в цілому, так і її регіонів.
Розробляються нові концепції, стратегії та політики інноваційного
розвитку.

Як показали власні дослідження[1] економічна думка та вчення
щодо теорії   інновацій  пройшли ряд етапів  від періоду доринкових
економічних систем до теорії  інновацій комуникативно-синергетичної
економічної системи.  Фахівцями  доведено безпосередній зв’язок між
рівнем соціально-економічного розвитку світового співтовариства та
впровадженням інноваційних технологій у всіх сферах діяльності і
знань, що актуалізує розробку інноваційної політики для розвитку  як
окремих країн,  так і   мегарегіонів, таких як ЄС.

Спроможність суспільства забезпечити інноваційний  розвиток –
одне з головних питань, яке потребує негайного вирішення.

В умовах переходу до  інноваційного типу економіки
особливого значення набуває проблема активізації інноваційних
процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях управління.

Вивчення   фахової літератури дозволяє  говорити про наявність
як мінімум  трьох моделей  інноваційних процесів (рис.1,  рис.2,  рис.3):

1. Technology pust model – «Штовхаюча» модель – 1955-1970рр.,
2.  Need pull model           –  «Тягнуча» модель      – 1970-1980рр.,
3. Модель з  «Ринком, що підлаштовується» («штовхаючо-

тягнуча»)  – 1980-2000рр.
Диференціація попиту споживачів, прискорення виводу на ринок

нових технологій  та продуктів, скорочення їх  життєвого циклу
призводять  до актуалізації  спроможності організацій акумулювати та
реалізовувати  інновації як  ключового фактору
конкурентоспроможності [3].
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Рис.1 «Штовхаюча» модель  інноваційних процесів (Technology pust model)

Рис.2   «Тягнуча» модель   інноваційних процесів (Need pull model)

Рис.3 . Модель з  «Ринком, що підлаштовується» («штовхаючо-тягнуча»)
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На сьогодні інноваційний розвиток України – один з
найважливіших пріоритетів розвитку економічного потенціалу країни.
На значній ролі інноваційних процесів у подоланні несприятливої
економічної ситуації  наголошують  провідні науковці В.М.Геєць та
В.П.Семиноженко[4].

Рівень  економічного зростання у сучасному світі  визначається
взаємодією таких чинників, як  державне регулювання, фінансування та
інвестування у людський капітал, підтримка інноваційних процесів.
Для підвищення  ефективності державної політики в інноваційній сфері
доцільно аналізувати та використовувати європейський досвід.

З 70-х років ХХ ст. спостерігається  відставання в розвитку
технологій  європейських  країн  порівняно з розвиненими країнами
світу, зокрема такими, як США та Японія.  В 1972р. європейське
співтовариство на саміті в Парижі  прийняло принципи єдиної  політики
науки і технології при здійсненні  спільних проектів  та координації
національних інноваційних політик. Після  прийняття цього документа
політика Європейського Союзу в області інновації еволюціонувала від
більш-менш формальних консультацій до погоджених і рекомендованих
директив, програм або стратегій. Слід зазначити, що Європейський
Союз  з моменту створення  постійно  здійснює політику  активної
конкуренції в інноваційній сфері.

Можна виділити  три основні  етапи (три генерації) політики
інновацій[2, С.236].

Інноваційна політика  I-го покоління –  це ідеї,  впроваджувані в
ЄС в  80-ті роки  ХХст. З 1982р. Рада ЄС  визначає напрями  розвитку
сфери науки і техніки  у Євросоюзі, які  спрямовані на підвищення
конкурентоспроможності товарів та послуг європейських країн і
реалізуються  через спільні програми НДДКР. Особлива увага при
цьому приділяється  інформаційним технологіям, телекомунікація та
біотехнологіям.  Розроблена та прийнята Європейська стратегічна
програма  в сфері інноваційних систем  та технологій покликана
узгодити  національні цілі та пріоритети,  спрямована на встановлення
спільної  взаємодії та розподілення ресурсів на засадах,  які дозволяють
уникнути кон’юнктурного тиску   на національні бюджети.

З середини 90-х років  в країнах ЄС значно зросло значення
регіонального науково-технічного співробітництва. Поява новітніх
технологій та глобалізація економіки, обмеженість  бюджетних коштів
призвели до  підвищення ролі регіонів. Регіональна влада все ширше
налагоджує контакти із зацікавленими колами за кордоном, вирішує
проблеми  шляхом тісних контактів з центральним урядом та місцевими
органами влади.   Наприкінці 90-х років ХХ ст.   виокремлюються  три
рівня   формування   регіональної політики (політика, здійснювана
самими регіонами;  регіональна компонента  інноваційної політики
країн та  наднаціональна політика ЄС) (рис.4). Це підготувало підґрунтя
для другого етапу розвитку політики інновацій в Європі.
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Рис.4.  Рівні регіональної політики країн  ЄС та типи втручання в
інноваційну сферу на початку ХХІ ст. (складено за матеріалами [5] та

[6])

Інноваційна політика IІ-го покоління концентрувалася на
інфраструктурі  та роботі в мережі (networking), що повинно було
привести до росту відповідальності за розвиток інновації на
регіональному й локальному рівнях.  Під поняттям роботи в мережі
малось на увазі  поліпшення обміну досвідом і популяризація
позитивної практики. Було створено два види мереж:  мережа центрів
пересилання інформації IRC (Information Relay Centre)  із завданням
сприяння інноваціям  та  мережа інноваційних регіонів у Європі IRE
(Innovation Regions In Europe) із завдання об’єднання  регіонів,
зацікавлених в розвитку  інновацій та розробці інноваційних стратегій,
взаємному обміну    досвідом. Завдяки плануванню сумісних робіт
мережі були покликані допомогти подолати розрізненість та
фрагментарність  європейських наукових досліджень. Передбачались
заходи щодо стабілізації їх наукового потенціалу,  рішення  проблем ,
що представляють взаємний інтерес в сфері  охорони здоров’я,
забезпеченні екологічної безпеки, енергетики тощо. Паралельно
створювалися відповідні регіональні й локальні  установи, у тому числі
бізнес-інкубатори та  кластери.

Новими інструментами  стало безпосереднє сприяння науці,
система фінансової допомоги підприємствам, що впроваджують
інновації (головним чином, технологічним) і інвестиції в
інфраструктуру інновацій.  Прямі дії з підтримки інноваційної
діяльності  фінансуються бюджетом ЄС та більшою мірою стосуються
Спільних  центральних наукових досліджень, найбільш значна частка
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бюджету ЄС на НДДКР спрямована на дослідження з поділеними
витратами.

Рис.5. Взаємозв’язок інструментів і форм прояву стимулювання
НДР та інновацій  на державному рівні

Таким чином, виходячи з реалій початку ХХІ ст., країни Західної
Європи взяли курс на прискорений розвиток інноваційної регіональної
економіки. Зміни характеру та значення нововведень в економіці,
заснованій на знаннях, відставання Західної Європи від США та Японії
в сфері перспективних технологій, проблеми  розширення
Європейського Союзу на схід, старіння населення – всі ці фактори
потребували осмислення та розробки нових  напрямків інноваційної
стратегії Західної Європи.

Інноваційній політиці ІІІ-го  покоління  поклала  початок
запропонована Європейською комісією  Лісабонська стратегія,
прийнята в березні 2000р.,  в якості вищої мети якої  було визначено
створення найбільш конкурентоспроможної й динамічної  світової
економіки,  здатної до систематичного економічного росту, який
гарантує більшу кількість робочих місць в умовах більшої суспільної
згуртованості,  заснованої на знаннях[7].

Для досягнення цієї мети  Євросоюз повинен був концентруватися
на чотирьох основних аспектах: інноваційності, лібералізації,
підприємливості та  суспільній  згуртованості, що повинно було
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привести до створення економіки, заснованої на знаннях з активною
соціальною політикою, лібералізованими ринками телекомунікації,
енергії, транспорту й фінансовими ринками. В цей час  відбувається
переоцінка основних цінностей. Від економічної спрямованості
суспільство переходить до інноваційної, від нагромадження
матеріального багатства як основи особистого добробуту – до
нагромадження інформації як основи суспільного прогресу.
Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим
фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи
на світовому ринку[8].

 Лісабонська Стратегія, яку для Європи можна назвати стратегією
«бути чи не бути» виявилася занадто ідеалістичною. Через чотири роки
після її опублікування в Рапорті групи під керівництвом В.Кока (W.
Kok) на підставі  періодичних розглядів стратегій їх низька реалізація
аргументувалася наступними причинами:  занадто велике число цілей,
відсутність належної координації їх досягнення як в установах ЄС, так і
в країнах-членах,  конфлікти суспільних  і вітчизняних інтересів,
відсутність політичної детермінації в реалізації Стратегії L,  відсутність
механізмів оцінки завдань,   ослаблення економічної кон’юнктури у
світі.

В 2003р.   Європейським Парламент впроваджує   нову ініціативу  -
«Regions for Knowledge».  В її рамках  було оголошено  конкурс,   який
мав   на меті   залучення    регіональних діячів до  проектування й
формування моделі регіонального розвитку знань,  сприяння залученню
університетів до дослідження проблем   місцевої економіки,  підготовку
директив  щодо  розвитку територій,  підвищення суспільної свідомості.

На початку ХХІ століття процес створення та нагромадження нових
знань привів до переходу до якісно нового стану: знання стали
самостійною продуктивною силою. Сучасна «нова економіка» – це
виробництво і використання нових знань, перетворення їх на
повноцінний фактор виробництва, який відіграє провідну роль у системі
факторів[8].

Представники місцевої та регіональної влади найчастіше меншою
мірою, ніж   керівники підприємств, розуміють цінність набутих знань,
не завжди вміють ідентифікувати  види знань, необхідних для
задоволення поточних і майбутніх потреб, а також визначити способи їх
придбання.  Крім того,  забувають,  що набуті знання не є добром,
отриманим назавжди і можна визначити час їх часткового зникнення.
Для того, щоб створити ефективну регіональну систему управління
знаннями, необхідно знати загальні норми, які  управляють поведінкою,
указують спосіб вирішення проблем і формують взаємодію між
регіональними діячами. Знання, які створюють, використовують і якими
діляться окремі учасники,  можуть мати форму потоку,  що тече в
результаті взаємодії між окремими учасниками або  бути видами
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ресурсів,  накопичених у формі інформації  та  доступних для всіх
суб’єктів.

На початку ХХІ ст.  провідні економісти світу  все більше
акцентують увагу на     електронній  дійсності (е-дійсності),  яку
пов’язують  не тільки вже з  класичними  е-суспільством, е-бізнесом, е-
організацією, але й з інноваційними е-стратегіями, е-управлінням  або е-
послугами.  Все більше і більше уваги територіальними  органами
самоврядування  різного рівня (від мезо- до глобального)  приділяється
регіонам, що навчаються,  регіонам, заснованим на знаннях,
інноваційним регіонам,  стратегічному  управлінню розвитком
територіальних  одиниць,  стратегіям розвитку суспільно-економічного
регіону,  регіональній стратегії інновацій і т.п.

У теперішній  час знання більшою мірою,  ніж будь-коли,  стають
фактором, що визначає  розвиток, оскільки  кожна країна, кожна
установа або організація, які стимулюють переміщення й використання
інформації, стають  конкурентоспроможними.  Побудова
інформаційного суспільства й створення умов для функціонування
економік і регіонів, заснованих на знаннях, стають  пріоритетом
діяльності не тільки на макроекономічному  і  глобальному ,  а  й на
регіональному або локальному  рівнях.

Досвід Європейського Союзу приводить до висновку, що для
успішного розвитку  інноваційної сфери держава повинна  сприяти
більш тісному співробітництву  між освітніми установами, державними
та приватними  дослідницькими   організаціями і підприємствами;
підвищенню  рівня впровадження рівня інновацій у виробництво;
збільшенню витрат на НДДКР,  реалізації великої кількості програм з
підтримки інновацій; підтримці інноваційних підприємств-лідерів;
створенню мережі розповсюдження технологій  та фінансування
інновацій; здійснення політики активної конкуренції в інноваційній
сфері на світовому ринку [6]

В якісному переході на інноваційну модель вітчизняної економіки
залишається  низка складних невирішених проблем, серед яких
необхідність  вдосконалення інструментів стимулювання інноваційних
процесів на регіональному рівні,  захист прав інтелектуальної власності,
розвиток інноваційної інфраструктури, підвищення якості знань та
стимулювання науково-дослідницьких робіт і інновацій[9,10].

Аналіз рівня інноваційного розвитку України дозволив  виявити
низку проблем, які можна згрупувати за наступними напрямками [11]:

1.Проблема недосконалості  законодавчих норм. Зупинимося тільки
на одному аспекті  основного  документу – Закону «Про інноваційну
діяльність».     Відповідно до  цього закону головною метою державної
інноваційної політики є створення соціально-економічних,
організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку
й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення
впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних,
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енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й
реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції.  Станом на
01.01.2014р.  можна констатувати -   його дія  не дає істотних переваг
вітчизняним підприємствам і закордонним інвесторам, тому що на
практиці закон  спрямований в основному на планування й контроль,
але ніяк не на підтримку. Так, наприклад, більша частина
перспективних інноваційних проектів в якості  основного джерела
фінансування використовують власні кошти, а  кошти державного
фінансування  й інвестиційні кошти   вітчизняних або закордонних
інвесторів, як це передбачалося законодавчою нормою.

2. Проблема політичної нестабільності та   на цьому тлі майже
неможливості  прогнозування   дій влади. Уряд, вирішуючи проблеми
наповнення бюджету,     застосовує тактику  «пряника й батога»  -
спочатку «понадить», а потім – «відбере». Так, наприклад,  припинена
дія законодавчих актів, згідно з якими підприємствам, що здійснюють
переозброєння і освоюють нові технології, передбачалися податкові
пільги. У підсумку цілий ряд підприємств України,   орієнтованих на
можливість скористатися  податковим послабленням,   інвестували
власні кошти  в інноваційне відновлення   виробничих  потужностей  і
опинились  під загрозою банкрутства.  Якщо держава й надалі буде
подібними методами «стимулювати»  інноваційний процес, то
розраховувати на те,  що Україні вдасться в недалекому майбутньому
перейти на інноваційно-інвестиційну модель розвитку,  не доводиться.

3. Проблема зовнішнього  фінансування. Стримуючим фактором
при створенні інноваційно-орієнтованих промислових підприємств
виступає  недостатня розвиненість фондового ринку  й дорожнеча
кредитного ринку.  Фінансування  банківським сектором впровадження
інноваційних технологій  фактично припинилося (за винятком
одиничних проектів), через відсутність  довго- і середньострокових
ресурсів,  високої ставки кредитування  (яка  враховує  не тільки рівень
інфляції, але й  кредитні, інвестиційні, валютні, странові й інші ризики й
в окремих випадках доходить до 30-35% річних),  росту  частини
проблемних і безнадійних  кредитів. Внутрішні ресурси, які можуть
бути задіяні в інвестиційному процесі,  у країні є, про що свідчить
боротьба великих фінансових структур за вже існуючі підприємства.
Але  прозорий, системний і зрозумілий механізм залучення таких
ресурсів поки не створений.  Закордонні інвестори також не квапляться
значними темпами  вкладати кошти в економіку країни, тому що мають
місце  політична нестабільність,  недосконалість і суперечливість
законодавчої бази,  часта зміна   «правил гри»  з боку Уряду.   А гроші
(інвестиції), як відомо,  люблять тишу (стабільність і сталість правил).

4.  Проблема невідповідності морально застарілого  технологічного
й  технічного  рівня промислового виробництва й високого
інноваційного  потенціалу наукового сектору. Як відомо, обновляти
промислові потужності можна двома шляхами. Перший — закуповувати
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закордонні технології, другий — піднімати промисловість за рахунок
вітчизняних технологій і розробок. Це дозволить розбудовувати обидві
складові, без яких неможливо побудувати конкурентоспроможну
економіку, — і національну науку як основу високотехнологічного
сектору,  і сучасну виробничу базу.  Усі основні передумови для
реалізації другого, найбільш прийнятного  на сьогодні шляху, в Україні
є. Науковцями   запропонований ряд  розробок, присвячених   сучасним
конкурентоспроможним  промисловим технологіям. На жаль,  більшість
із них так і залишаються незатребуваними.

5. Проблема незатребуваності науково-технічних робіт. Негативна
тенденція, яка показує, що наука живе своїм життям, а економіка,
промисловість, ринок – своїм – все більше поглиблюється. В Україні
накопичений і продовжує створюватися значний потенціал наукових і
інженерних розробок (як по кількості, так і по якості), які могли б стати
основою інноваційних проектів.  На жаль, практика показує, що із
загальної кількості створених наукових і інженерних розробок лише
незначна частина стає  предметом проведення їх промислової перевірки
й доведення до стану, придатного для створення на їхній основі нових
промислових підприємств із серійним виробництвом інноваційного
продукту. Причиною такого стану речей є відсутність організаційної
інфраструктури, що забезпечує взаємозв'язок між етапами
інноваційного процесу,   слабкий зв'язок інноваційних процесів з
реальними ринковими потребами в інноваціях.

6. Проблема неефективності сформованої  інституційної системи
України.  Інституційне середовище є одним з найслабших місць.
Інстиуціональні перетворення слабо  враховують економічні інтереси
суспільства та виробництва. Інститути і інституції, що продовжують
формуватися,  не повністю реалізовують свої функції в різних секторах
економіки, а тому є нестійкими і малоефективними. Саме відсутність
інституційного середовища, починаючи з 90-х років ХХ століття та
рішучих дій, які б могли забезпечити ринкові реформи в Україні,
призвели до виникнення суперечностей між принципами формування
системи державного управління, які застаріли і процесами лібералізації
економічних відносин.

Можна назвати ряд чинників,  які негативно  впливають на розвиток
інституціонального середовища, серед яких:  збереження  традицій
командно-адміністративної  економіки, що перешкоджає дії ринкових
механізмів і не гарантує прав власності», наявність великої кількості
неформальних правил, які часто підміняють формальні інститути, не
врахування унікальності і неповторності країни при створенні
інституційних умов  формування інноваційної системи[12];   механічне
перенесення інститутів, які успішно функціонують в інших   країнах, що
на думку [12]   може не лише не принести бажаного результату,  але й
завдати шкоди;    «пробуксовування»   з  проходженням  стадії
постіндустріальної трансформації з притаманною для неї управлінською
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перебудовою;    відставання у сфері інформатизації суспільства та
економіки, комп’ютеризації  економічних зв’язків та соціальних мереж,
інформаційного опанування економічного простору як важливої сфери
інституціональних перетворень;   слабка диференційованість підходів
до формування регіональних інноваційних систем в залежності від ролі
інноваційної діяльності в суспільному виробництві, рівня економічного
розвитку та традиційності розвитку сфери науки і освіти[13].

Підсумовуючи результати дослідження, можна дійти висновку:
незважаючи на те, що для успішного розвитку інноваційної сфери
ринкова орієнтація процесу інновації має важливе значення, сьогодні як
ніколи важлива державна підтримка інноваційної діяльності.
Найважливішою складової інноваційної політики повинно стати
формування системи фінансової й законодавчої підтримки інноваційних
технологій, підприємництва в сфері науки, науково-технічної
діяльності. Розв’язати   проблему можна шляхом оптимального
об’єднання можливостей і зусиль освітніх, наукових, виробничих і
ринкових структур, як основних учасників інноваційного процесу.
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4.2.  Особые экономические зоны как пример влияния
государства на территориальную дислокацию и развитие
предпринимательской деятельности в регионах Польши

Регион как субъект политики.
В современных концепциях регионального развития доминирует

подход, опирающийся на внутренние ресурсы и особенности региона,
своеобразные  и характерные исключительно для данной конкретной
территориальной единицы. В мировой экономике, предопределенной
процессами глобального характера, внешние условия развития региона
являются существенным импульсом для внутренних перемен и
преобразований. Осознание того, что экзогенные процессы и факторы
обусловливают общественно-экономический рост и развитие, а также
понимание взаимозависимостей между локальным и глобальным
уровнями (процессы глобализации), является основным условием для
построения конкурентоспособной позиции региона. В ходе   успешного
развития регион может достигнуть конкурентного превосходства лишь
тогда, когда будут использованы его индивидуальные качества и
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внутренние источники конкурентного потенциала будут
соответствовать .условиям и требованиям глобального окружения.

Региональное развитие обозначает стремление к созданию
аналогичных возможностей и шансов развития для разных регионов.
Регион,  нуждающийся в поддержке –  это не обязательно регион с
низким уровнем ВВП на душу населения ,  но скорее регион с более
низким уровнем развития человеческого и производительного капитала,
с недостаточно развитой инфраструктурой, особыми проблемами,
связанными с реструктуризацией экономики или исключительно
неблагоприятными географическими и природными условиями.

В качестве предпосылок, определяющих экономическую
политику региона, таким образом,  следует признать
дифференцированность географическо-природных условий и
общественно-экономическую неоднородность.

Существуют два подхода к региональной политике:
1. Политика перераспределения -  стремится к выравниванию

доходов и ВВП на на душу населения путем направления ресурсов из
более богатых регионов в более бедные (напр., в виде дотаций).

2. Политика развития - стремится к выравниванию позиций
отдельных регионов путем предоставления дополнительных шансов
развития, устраняя препятствия в функционировании рыночных
механизмов и содействуя развитию человеческого и производительного
капитала, а также инфраструктуры.

К самым важным инструментам региональной политики
относятся: особые экономические зоны, институты интервенционных и
общественных работ, контракты воеводств, региональные стратегии
развития[15].

В регионах, требующих высокой динамики развития, одним из
направлений деятельности государства в рамках региональной
политики для  преодоления нарастающих общественных и
экономических проблем должно стать  содействие развитию регионов с
помощью финансовых поощрений для предпринимателей. Учреждение
особых экономических зон в Польше является одним из инструментов
региональной политики, имеющих целью стимулирование притока
польских и иностранных инвестиций в регионы, испытывающие
экономические проблемы. Предложение о размещении инвестиций в
зонах на преференциальных условиях было направлено как
отечественным, так и зарубежным инвесторам.

Считаем целесообразным предоставление информации об
объемах финансовых поощрений, направленных предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность в особых экономических зонах.
Практическое применение данных поощрений способствует притоку
отечественных и иностранных инвестиций в регион, а также улучшению
ситуации на рынке труда.
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Особые экономические зоны в Польше – сущность и
территориальное расположение.

Особая экономическая зона (ОЭЗ)  –  понятие неоднозначное.  В
юридическом толковании – это административно ограниченная часть
территории государства, предназначенная для осуществления
предпринимательской деятельности на более выгодных условиях, чем
вытекающие из положений, регулирующих государственную
хозяйственно-экономическую деятельность. В экономической трактовке
ОЭЗ – это экономический анклав, представляющий собой инструмент
экономической политики, в особенности структурной и
территориальной, который служит развитию всей страны, а также
содействует развитию ее определенных регионов[2]. С этой целью
предпринимателям, осуществляющим свои инвестиционные проекты в
особых экономических зонах,  предоставляется пакет субсидий в виде
помощи государства[9].

Особая экономическая зона,  которую мы хотим зачислить в
неподлежащую санкциям группу (согласно приложения к статуту ВТО
– Agreement on subsidies and countervailing measures) должна выполнять
следующие условия:

- должна представлять собой географически сплоченное и четко
определенное пространство, т.е. занимать прилегающие друг к другу, а
не рассеянные поодаль территории;

- в законодательном акте, положении или в другом официальном
документе, учреждающим зону, должны быть указаны естественные и
объективные критерии,  являющиеся причинами создания зоны и
доказывающие, что эти причины имеют постоянный характер;

- зона должна охватывать территорию, слабо развитую в
экономическом плане, что определяется одним из следующих
показателей: ВВП на душу населения не может превышать 85%
среднего размера оплаты труда по стране или уровень безработицы
должен находиться на уровне мин. 110% от среднего показателя по
стране, измеряемого в течение трех последних лет[11[.

Некоторые ОЭЗ в Польше не выполняют этих условий, например,
из-за того, что состоят из нескольких отдаленных друг от друга подзон,
иногда расположенных в разных воеводствах. Эта проблема решается
следующим образом:  о создании каждой из этих подзон ВТО
оповещается отдельно или же их нотифицируют в качестве субъектов,
подлежащих санкциям специфических субсидий.

Особые экономические зоны функционируют во многих странах
Европы, а также на азиатском и американских континентах (Первaя
oсобая экономическая зона Clearing Industrial District была создана в
США в городе Чикаго в 1899.  Это былa замкнутaя площадь, на которой
применялиcь другие правила, чем в остальной части США). В
литературе по данному предмету имеются разные классификации
льготных зон. Существует концепция подразделения зон на три типа:
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зоны оказания услуг, производственные зоны и смешанные (зона
производственного характера и одновременно предоставление услуг)[2].
Можно выделить также государственные зоны и зоны с частным
капиталом. Международная организация труда определяет все льготные
территории как экспортные перерабатывающие зоны (export processing
zones), имеющие характер промышленных территорий с выгодными
условиями инвестирования (преимущественно фискальными) для
иностранного капитала. Производство в зонах заключается в
переработке и импорте материалов, освобожденных от таможенных
пошлин, и их последующем экспорте[4]. За последние годы в мире
увеличилось число частных экономических зон по сравнению с
государственными зонами. В 1980-е годы в частном секторе находилось
около 25% зон. В 2007 году этот показатель увеличился до 62%[1].

Особая экономическая зона в Польше –  это выделенная и
ненаселенная часть территории страны, в которой можно вести
хозяйственную деятельность на льготных условиях, определенных в
«Законе об особых экономических зонах» от 20 октября 1994 г.[13]

Особые экономические зоны были созданы прежде всего с
целью: а)  ускорения экономического развития регионов, б)  освоения
заброшенного промышленного имущества и инфраструктуры, в)
создания новых рабочих мест,  г)  привлечения в Польшу иностранных
инвесторов.

Верховная контрольная палата в Польше в отчете за 1999  год
перечислила следующие предпосылки образования зон:

- пять из шести изначально созданных зон (за исключением
Сувальской особой экономической зоны) служили для экономической и
общественной активизации регионов, находящихся под угрозой
регресса, или регионов с преобладанием отраслей промышленности,
нуждающихся в глубокой реструктуризации: Катовицкая ОЭЗ и
Валбжихская ОЭЗ – реструктуризация горнодобывающей
промышленности и сопряженной с ней тяжелой промышленности;
Легницкая ОЭЗ – диверсификация структуры экономики путем отхода
от монокультуры,  связанной с добычей и переработкой меди;
Лодзинская ОЭЗ – реструктуризация легкой промышленности;
Мелецкая ОЭЗ – реструктуризация Завода коммуникационного
оборудования (Польские авиационные заводы Мелец).

-  основанием для создания четырех из шести первых зон были
положения проведения промышленной политики, принятые Советом
министров в сентябре 1993 года, согласно которым использование ОЭЗ
воспринималось в качестве инструмента хозяйственной политики в
процессе реструктуризации катовицкого, валбжихского, лодзинского и
мелецкого округов.

- создание Катовицкой ОЭЗ являлось также результатом
положений Регионального контракта для Катовицкого воеводства от 5
октября 1995[5].
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В последующие годы предпосылкой для создания ОЭЗ стало
стремление к сокращению местной структурной безработицы, хотя
подчеркивалось, что это условие не является достаточным
обоснованием создания зоны, так как может ограничивать возможности
ее развития[17].

Особые экономические зоны в Польше отличаются от зон,
существующих за ее пределами. Отличия касаются в особенности
формы создаваемых зон. В Польше особые экономические зоны
являются формой вмешательства государства, предполагающей
сотрудничество с местной администрацией.

В других странах зоны являются следствием инициатив властей
регионов. Учреждение особых экономических зон в Польше
осуществлялось в регионах с заметно углубляющимся кризисом и
нуждающихся в реструктуризации промышленности, а также в регионах
с достаточно низким уровнем хозяйственно-экономического развития.
Зоны, входящие в первую группу, представляют собой важный
инструмент содействия развитию регионов, в свою очередь, зоны,
относящиеся ко второй группе, имеют целью нивелирование проблем в
регионе – преимущественно проблемы безработицы.

Первоначально в Польше должны были возникнуть всего две
особые экономические зоны. Однако, после создания «пионерской»
зоны «ЕВРО-ПАРК Мелец» в сентябре 1995 года, вскоре очень быстро
были приняты решения о создании следующих пяти зон: Катовицкой,
Сувальской, Лодзинской, Валбжихской и Легницкой, которые до мая
1997 года начали свою деятельность.

Остальные ОЭЗ создавались в период с сентября 1997  года до
января 1998  года.  Всего были созданы 17  зон,  две из которых –
Ченстоховская и Мазовецкая – были упразднены из-за отсутствия как
польских, так и иностранных инвесторов. В свою очередь, 11 июля 2001
года была образована Поморская ОЭЗ, соединившая зоны  «Жарновец»
и «Тчев». На сегодняшний день в Польше существует 14 особых
экономических зон: Каменногурская ОЭЗ, Катовицкая ОЭЗ,
Костшинско-Слубицкая ОЭЗ, ОЭЗ «Краковский технологический парк»,
Легницкая ОЭЗ, Лодзинская ОЭЗ, ОЭЗ «ЕВРО-ПАРК Мелец»,
Поморская ОЭЗ, Слупская ОЭЗ, ОЭЗ «Стараховице», Сувальская ОЭЗ,
Тарнобжегская ОЭЗ, Валбжихская ОЭЗ и Варминско-Мазурская ОЭЗ.

 Ведущие отрасли деятельности предприятий, функционирующих
в зонах, представлены в таблице

1. Самой большой отраслевой концентрацией отличаются три
зоны: Легницкая ОЭЗ, Варминско-Мазурская ОЭЗ и Катовицкая ОЭЗ. В
легницкой и катовицкой зонах преобладает автомобильная
промышленность, доля которой в общем объеме составляет
соответственно 56,8% и 52,5%; в Варминско-Мазурской ОЗЭ –
производство резиновых и пластмассовых изделий – с долей 52,6%
соответственно.
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Таблица 1
Ведущие отрасли в особых экономических зонах (по состоянию на

31.12.2011 г.)
№
п/п

Oсобая экономическая зона,
размещение во воеводствам

Ведущие отрасли

1. Kаменногурска
(Дольнощлёнское,
Еликопольское)

Услуги,  связанные с издательскoй
деятельностью, автомобильная
промышленность

2. Kaтовицкая (Силезское,
Малопольское, Oпольское)

Автомобильная промышленность,
изделия из прочих неметаллических
минеральных ресурсов

3. Koстшинско-Слубитская
(Любуское, Западно-Поморское,
Великопольское)

Деревообрабатывающая
промышленность,
автомобильная промышленность

4. Kраковская «Краковский
технологический парк»,
(Малопольское, Подкарпатское)

Услуги связанные с издательскoй
деятельностью, автомобильная
промышленность, мехатроника

5. Легницкая (Дольнощлёнское) Автомобильная промышленность,
металлические изделия

6. Лодзинская (Лудзьское,
Великопольское, Мазовецкое)

Изделия из прочих неметаллических
минеральных ресурсов,
металлические изделия

7. Mелецкая «ЕВРО-ПАРК Мелец
(Подкарпатское, Малопольское,
Любельское, Западно-Поморское)

Деревообрабатывающая
промышленность,
 мебельная промышленность

8. Поморская (Поморское, Куявско-
Поморское, Западно-Поморское)

Электронная промышленность,
бумажная промышленность

9. Слупская  (Поморское, Западно-
Поморское, Великопольское)

Изделия из дерева, услуги хранения,
услуги поддержки служб транспорта

10. Стараховицкая OЭЗ
«Стараховице», (Свентокшиское,
Мазовецкое, Oпольское,
Лудзьское, Любельское)

Химическое производство, изделия из
прочих неметаллических минеральных
ресурсов

11. Сувальская (Подляское,
Варминьско-Мазурское,
Мазовецкое)

Изделия из дерева, изделия из прочих
неметаллических минеральных
ресурсов

12. Тарнобжегская (подкарпатское,
мазовецкое, Свентокшиское,
любельское, дольнощлёнское)

Электронные и оптические изделия,
машины и оборудование

13. Валбжиская  (Дольнощлёнское,
Oпольское, Великопольское,
Любуское)

Автомобильная промышленность,
продовольственная промышленность

14. Варминьско-Мазурская
(Варминьско-Мазурское,
Мазовецкое)

Изделия из резины и пластмасс,
электронные и оптические изделия

Источник: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych, Stan na 31 grudnia 2011r., Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, maj 2012, s. 7.
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Анализ отраслевой структуры в отдельных зонах и их окружении
показывает, что образовавшиеся скопления предприятий, работающих в
аналогичных или сопряженных секторах, являются естественной базой
для создания и успешного развития кластеров.

Отраслевая концентрация и связанная с ней специализация – это
источник новых компетенций, образующих добавочную ценность. В
качестве примеров кластеровых структур, функционирующих на
территории зон, приведем следующие: «Авиадолина» на территории
мелецкой зоны, «Silesia Automotive» в катовицкой зоне, кластер «ICT» в
поморской зоне, мебельный кластер в Варминско-Мазурской ОЭЗ,
«Тарновский промышленный кластер» в краковской зоне и
автомобильный кластер в валбжихской зоне.

Предполагается, что особые экономические зоны будут
функционировать до 2026 года. В 2013 году было принято решение о
продлении срока деятельности зон с 2020 до 2026 года (Rada Ministrów
przyjęła w dniu 23 lipca 2013 r. 14 rozporządzeń wprowadzających tę
regulację). Ожидается, что они в дальнейшем будут важным
инвестиционным стимулом, содействующим увеличению притока
новых проектов в Польшу. Более длительный срок функционирования
зон имеет особое значение для представителей секторов с низкой
скоростью возврата инвестиций, напр., для представителей
автомобильной отрасли, которые зачастую выбирают территории ОЭЗ
для своих инвестиций. Существующее ранее временное ограничение
функционирования зон до 2020 года повлекло бы за собой снижение
интереса в этой форме помощи из-за длительного периода между
началом деятельности в рамках ОЭЗ, фактическим началом
инвестирования и получением прибыли, которая могла бы быть
освобождена от налогов. Этому также содействовало бы изменение
принципов поддержки предприятий. Во 2-ой половине 2014 года
вступают в силу новые «Директивы о регулировании региональной
помощи государства в 2014-2020 гг.», что повлечет за собой сокращение
интенсивности поддержки, оказываемой инвесторам.

Благодаря долгосрочной перспективе деятельности зон создается
реальная  возможность полностью использовать квоту площади ОЭЗ
выделенной для этих целей в Польше, т.е. 20 тыс. га. В 2008 году квота
размера территории зон была увеличена с 12 тыс. га до 20 тыс. га (почти
на 70%)[14]. Это изменение позволило увеличить степень
использования инструмента особых экономических зон и привлечения
новых инвестиций путем присоединения к зонам новых,
привлекательных с точки зрения инвесторов территорий. Были
определены принципы и критерии включения в зону частных земель. До
внесения дополнения в «Закон о ОЭЗ» частные земли могли включаться
в зоны лишь в том случае,  если это было продиктовано
«существенными экономическими соображениями». В распоряжении
Совета министров от 10 декабря 2008 года обозначены критерии,
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выполнение которых позволяет включать частные земли в особую
экономическую зону[12]:

a) создание новых рабочих мест или внесение капиталовложений;
б) развитие инновационных, высоких технологий;
в) развитие сектора современных услуг (Information Technology,

Business Proces Outsourcing, а также исследовательских и
исследовательско-развивающих услуг);

г) необходимая потребность в территории – увеличение
территории (не больше чем на 2 га) для полной реализации в зоне
предпринятого инвестиционного проекта.

Настолько значительное увеличение территории зон позволит
привлечь новых инвесторов без угрозы возражения со стороны
Европейской комиссии, у которой могут возникнуть сомнения по
поводу размера помощи, предоставляемой в зонах, но которая
одновременно не устанавливает лимит в территориальном плане[16].

Можно заметить сильную расчлененность зон. Разрастаясь, зоны
становятся все более дезинтегрированными и неоднородными. Новые
территории, которые входят в состав зон, у которых уже есть
многолетний опыт реализации своей деятельности, имеют значительно
меньшие ресурсы иностранного капитала или вообще им не обладают.
Наблюдается динамическое увеличение числа подзон. Вместе с
расширением территорий зон, увеличивалось число подзон,
расположенных на отдельных территориях в пределах городов и
городских гмин. Был замечен эффект «разливания» зон (таблица 2).

Таблица 2
 Площадь OЭЗ и  расположение зон в городах и гминах

Особые
экономические
зоны

31.12.
2005г.

31.12.
2006г.

31.12.
2007г.

31.12.
2008г.

31.12.
2010г.

31.12.
2011г.

31.12.
2012г.

Площадь (га) 7558,28 8164,31 10963,11 11845,11 14106,82 15045,79 15829,33
Территорий зоны
- количество
городов
- количество
гмин

80
72

98
76

96
116

120
145

135
192

143
203

146
210

Источник: Собственный расчёт на основе: Specjalne strefy ekonomiczne na koniec
2005 r., Ministerstwo Gospodarki 2006; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2007; Informacja
o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, maj 2009; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa maj 2011; Informacja o
realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa maj 2012; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa maj 2013.

К концу 2012 г. частные земли составляли 20,4% общей площади
зон. Средний уровень освоения земель зон составляет около 60%.
Предлагается, что в 2017-2019 гг. включение новых участков в зоны
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будет сопряжено с изъятием из зоны земель, площадью не меньшей чем
половина присоединяемой площади. В 2020-2026 гг. это соотношение
должно составлять 1:1,  т.е.  присоединение 1-го га земли будет
сопровождаться изъятием как минимум 1-го га[18].

Налоговые преференции в особых экономических зонах –
влияние на экономику региона.

Основной пользой, вытекающей из инвестирования в особой
экономической зоне является возможность воспользоваться налоговой
льготой, которая заключается в освобождении предпринимателя от
уплаты налога на доходы деятельности предприятия. В настоящее время
ставка налога на доходы для хозяйственной деятельности в Польше
составляет 19%. Максимальный размер освобождения от налога
вытекает из размера государственной помощи, полагающейся данному
предпринимателю в связи с реализованным инвестиционным проектом.
Размер обусловлен размещением инвестиций, форматом
предпринимательской деятельности, а также размером
капиталовложений (затраты на приобретение основных средств или
издержки на двухлетние выплаты заработной платы).

На территориях зон осуществляют деятельность несколько групп
предпринимателей, по отношению к которым применяются разные
правила предоставления помощи:

- группа малых и средних предпринимателей, получившая
разрешения до 31 декабря 2000 г.,

- группа крупных предпринимателей, получивших разрешения до
31 декабря 1999 г.,

- группа крупных предпринимателей, получивших разрешения в
2000 г.,

- группа крупных предпринимателей автомобильного сектора,
получивших разрешения до 31 декабря 2000 г.,

- предприниматели, получившие разрешения после 1 января 2001
г., т.е. после гармонизации польского законодательства о публичной
помощи с правилами, действующими в Европейском Союзе[8].

Правила деятельности предпринимателей, имеющих разрешения,
разработанные в конце  2000 г., были определены законом от 2 октября
2003г. «Об изменении закона об особых экономических зонах» и
некоторых других законов(Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).
Согласно закону,  группа малых и средних предприятий имела право на
налоговый иммунитет на основании законодательных актов,
действующих до 2001 г., причем период права пользования льготой был
укорочен. Средние предприниматели лишились права на налоговый
иммунитет в конце 2010 г.,  малые предприниматели – в конце 2011 г.

Группа крупных предпринимателей действует в существующем
правовом режиме, определенном с 2001г., при этом для всех
разрешений, выданных до конца 1999 г., размер помощи составляет
75%, а для разрешений, выданных в 2000 г. – 50%. Для
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предпринимателей сектора автомобильной промышленности помощь не
может превышать 30% квалифицированных расходов инвестиций.

Сегодняшние правила предоставления помощи в зонах,
определенные постановлением Совета министров от 10 декабря 2008 r.
«О публичной помощи, оказываемой предпринимателям, действующим
на основании разрешения на ведение хозяйственной деятельности на
территории особых экономических зон»(Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn
zm.), аналогичны правилам Европейской комиссии, содержащимся в
постановлении Комиссии (WE) № 800/2008 от 6 августа 2008 г.,
обозначившим некоторые виды помощи соответствующими общему
рынку в силу ст. ст. 87 и 88 Трактата (общее постановление по вопросу
блочных исключений) (Dz. Urz. UE L 214 от 9 августа 2008, с. 3).

До 30 июня 2014г. предприятия могут пользоваться
нижеследующими льготами в подоходном налоге:

- крупной предприниматель – от 30% до 50% квалифицированных
расходов,

- средний предприниматель – от 40% do 60% квалифицированных
расходов,

- малый предприниматель – от 50% до 70% квалифицированных
расходов.

С 1-го июля 2014  годы будут снижены существующие до сих пор
лимиты государственной помощи, оказываемой предприятиям. Льготы
в подоходном налоге будут выглядеть следующим образом:

- крупной предприниматель – от 25% до 50% квалифицированных
расходов,

- средний предприниматель – от 35% до 60 % квалифицированных
расходов,

- малый предприниматель – от 45% до 70% квалифицированных
расходов.

Согласно действующим правилам, инвестор, имеющий разрешение,
имеет право получить помощь в объеме,  вытекающем из максимально
допускаемого в данном воеводстве размера помощи – в соответствии с
т.н. картой региональной помощи, действующей в момент получения
разрешения (таблица 3).

Со второй половины 2014 года изменится территориальный
радиус льгот. Лишь в 4-х из 16-ти воеводств будет сохранен
действующий до сих пор максимальный уровень помощи – 50%.

Это воеводства,  расположенные на востоке Польши –
Люблинское, Подкарпатское, Подляское и Варминско-Мазурское
воеводства. В 9-ти воеводствах уровень помощи сократится на 15
процентных пунктов,  а в 2-х –  на 5  процентных пунктов.  Будут также
изменены и ужесточены условия ее предоставления. Инвестирование в
Польских ОЭЗ может быть наиболее выгодным именно сейчас –
вытекает из рапорта консультативной компании «EY».
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Таблица 3
Карта региональной помощи для бизнеса - максимальная помощь

для предпринимателей, работающих в зонах
До 30 июня 2014 С 1 июля 2014

1. 50% - крупные
предприятия,  60% - средние
предприятия;   70%  -  малые
предприятия

Воеводство: Варминьско-
Мазурское, Подляское, Любельское,
Подкарпатское, Малопольское,
Свентокшиское, Лудзьское, Куявско-
Поморское, Oпольское, Любуское

1. 50% - крупные предприятия,
60% - средние предприятия;  70% -
малые предприятия

Воеводство: варминьско-мазурское,
подляское, любельское,  подкарпатское

2. 40% - крупные
предприятия,  50% - средние
предприятия;   60%  -  малые
предприятия

Воеводство: силезское,
дольнощлёнское, великопольское,
западно-поморское, поморское

2. 35% - крупные предприятия,
45% - средние предприятия;  55% -
малые предприятия

Воеводство: малопольское,
свентокшиское, лудзьское, куявско-
поморское, oпольское, любуское,
западно-поморское, поморское

3. 30% - крупные
предприятия,  40% - средние
предприятия;   50%  -  малые
предприятия

Воеводство: мазовецкое

3. 25% - крупные предприятия,
35% - средние предприятия;  45% -
малые предприятия

Воеводство: силезское,
дольнощлёнское, великопольское

4. Воеводство: мазовецкое
 - гмины восточной части воеводства:

35% - крупные предприятия, 45% -
средние предприятия, 55% - малые
предприятия

- гмины западной части воеводства -
20%  - крупные предприятия, 30% -
средние предприятия, 50% - малые
предприятия;

- город Варшава (do 31.12.2017) -
15% крупные предприятия, 25%
средние предприятия i 35% малые
предприятия;

- город Варшава (od 1.01.2018) - 10%
крупные предприятия, 20% средние
предприятия i 30% малые предприятия

.
Источник: Poland – a true special economic zone, EYGM Limited, Warszawa

2013, s. 25.

С одной стороны, продлен период деятельности зон до 2026 года,
с другой – еще действуют предшествующие ставки оказания помощи,
которые будут сокращены с июля 2014 года.
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Дополнительные 6 лет деятельности зон могут привести к тому,
что размещение инвестиций на их территориях будет намного более
выгодней, чем до сих пор. Фирма «EY» посчитала, что предприятие,
начинающее деятельность в начале 2014 года, до 2020 года могло бы
вернуть себе лишь 21% квалифицированных расходов, а до 2026 года
это будет уже 38% расходов[10].

Следует, однако, помнить, что привлекательность налоговых
преференций  зависит от налогового права в стране происхождения
инвестора. Если деятельность подлежит налогообложению в стране,
принимающей инвестора, тогда налоговый иммунитет является
инвестиционным стимулом. Степень привлекательности фискальных
преференций ограничивается тем фактом, если налоговые ставки в
родной стране более низкие, чем в принимающей. Если разница
является существенной, тогда может иметь место трансферт прибыли на
родину инвестора.

Применение налоговых преференций повлекло за собой рост
капиталовложений и занятости в особых экономических зонах.
Результаты существования особых экономических зон чаще всего
оцениваются с точки зрения числа созданных рабочих мест,
осуществленных инвестиций и стран происхождения капитала (таблица
4).

Самые большие капиталовложения относятся к автомобильной
отрасли. 49% капитала происходит из двух стран, т.е. Голландии
(29,2%) и Японии (19,8%). Решительно преобладают инвестиции,
реализованные на территории Нижнесилезского и Силезского воеводств
– к ним относятся около 67% инвестированных средств.

В 2012 году самой большой долей в общей сумме инвестиций
обладали зоны: катовицкая – 22,8%, валбжихская – 17,0% и лодзинская
– 11,6% (зоны, имеющие целью реструктуризацию хозяйства регионов),
в то же время самой малой – на уровне 1,4% – слупская зона. В зонах с
самыми высокими вложениями преобладают капиталоемкие
производства, современные.

Капиталовложения, выделенные на создание одного рабочего
места превышают 100 тыс. евро. Наибольшая динамика притока
инвестиций была зафиксирована в 2012 году в легницкой зоне, где
капиталовложения увеличились на более чем 12%, преимущественно
благодаря «Volkswagen Motor Polska» (голландский капитал), «Lear
Corporation Poland II» и «Sitech» (голландский капитал).

В отчете, опубликованном Министерством экономики в мае
2013года, констатировалось, что из 181 анализированных повятов[7]:

-  в 40  повятах уровень безработицы увеличился бы с 3  до 9
процентных пунктов,

- в 9 повятах уровень безработицы увеличился бы на 10-20
процентных пунктов.
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Таблица 4
 Инвестиции и созданные рабочие местa в OЭЗ

Совокупные
капитальные

расходы
(млн. евро)

Совокупное
количество

созданных и
поддерживаемых

рабочих мест

Сово-
купн.
кап.

расхо
ды на
1 га

(млн.
евро)

Сово-
купн.
кап.

расхо
ды на
1 раб.
место
(евро)

№
п
/
п

Oсобая
экономическая

зона

2001 2006 2012 2001 2006 2012 2012 2012
1 Kаменногурска

OЭЗ
4,0 238,0 441,0 365 3302 4790 3.1 92067

2 Kaтовицкая
OЭЗ

811 2427 4665 10514 32204 49934 5,43 93423

3 Koстшынско-
Слубитская
OЭЗ

93 357 1123 588 10075 20144 2,11 55749

4 Kраковская
OЭЗ

37 114 425 545 4711 9572 1,5 44400

5 Легницкая
OЭЗ

275 744 1305 2205 6945 9565 5,55 136435

6 Лудзькая OЭЗ 137 716 2375 1570 8172 25921 3,14 91625
7 Mелецкая OЭЗ 423 667 1342 8544 11983 20934 3,28 64106
8 Поморская

OЭЗ
94 412 1741 3751 12013 15536 2,5 112062

9 Слупская OЭЗ 8 123 280 494 1926 3632 1,76 77093
10 Стараховицкая

OЭЗ
19 141 390 1115 6055 7104 1,83 54899

11 Сувальская
OЭЗ

68 150 376 2306 4090 5288 2,85 71104

12 Тарнобжеская
OЭЗ

65 570 1753 5497 14755 30023 2,47 58389

13 Валбжиская
OЭЗ

160 1398 3476 4354 22980 32392 3,11 107310

14 Варминьско-
Мазурская
OЭЗ

10 374 738 448 7206 12616 1,87 58497

 Итого 2204 8431 20430 32796 146417 247451 3,05 85262
Источник: Собственный расчёт на основе: Informacja o realizacji ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa 2007; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych Stan na 31 grudnia 2012 r., Warszawa, 2013; Poland – a true special
economic zone, EYGM Limited, Warszawa 2013.

Проведенный анализ показал, что без рабочих мест, созданных и
сохраненных в результате инвестиций, осуществленных в зонах,
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уровень безработицы в Польше к концу 2012 г. составлял бы 14,7%
вместо зафиксированных 13,4%. До конца 2012г. общества,
управляющие зонами, получили поддержку в виде налоговых
иммунитетов в размере почти 0,19 миллиарда польских злотых.

За этот период на популяризацию и развитие зон, а тем самым на
популяризацию и развитие польской экономики, было израсходовано
свыше 0,05 миллиарда злотых, а также на строительство необходимой
инфраструктуры почти 1,1 миллиарда злотых. В целом обществами
было выделено на эти две цели 1,15 миллиарда злотых, т.е. на сумму 6-
кратно превышающую размер полученных налоговых льгот.

Помощь, предоставляемая предпринимателям, действующим на
территориях особых экономических зон, это, с одной стороны, потеря
для бюджета ввиду отсутствия поступлений налога на доходы, с другой
– выгода с точки зрения уплаты подоходного налога физическими
лицами, занятыми в ОЭЗ, а также уплаты налога на доходы
предпринимателями с деятельности, на которую не распространяются
льготы.

В заключении можно констатировать, что процесс развития
особых экономических зон в Польше можно признать относительно
стабильным, несмотря на то, что мировой экономический кризис повлек
за собой снижение динамики трудоустройства и притока инвестиций. В
2009 году было отмечено сокращение числа появления новых рабочих
мест, а в 2010 году на 7,4% сократилась динамика роста общего объема
инвестиций.

В современных условиях глобализации субсидии лишаются своей
привлекательности преимущественно для фирм с высоким уровнем
инновационности, для которых главными факторами развития являются
предпринимательский климат и богатая экономическая и
институциональная основа, а не субсидии в месте, являющимся в общих
чертах непривлекательным.

Следует подчеркнуть, что 5 из 14-ти польских ОЭЗ оказались в
списке международного рейтинга 50-ти лучших особых экономических
зон мира, составленного журналом «fDi Magazine of the Financial
Times». Самые хорошие показатели были у Катовицкой ОЭЗ, которая
заняла 2-ое место в Европе и 11-ое в мире.

Другие зоны, фигурировавшие в рейтинге – это Лодзинская ОЭЗ,
Валбжихская ОЭЗ, Поморская ОЭЗ и ОЭЗ «Стараховице».
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4.3.    Досвід запровадження концепції LEAN PRODUCTION на
промислових підприємствах в Україні як передумова переходу

національної економіки до п’ятого технологічного укладу

Проголошений Україною курс на євроінтеграцію та його
підтримка населенням, яку засвідчують події кінця 2013-го року на
ЄВРОМАЙДАНІ (англ. EUROMAIDAN) в Києві та інших містах,
обумовлюють нагальну потребу перегляду концептуальних засад
нинішньої економічної моделі в державі. Існуюча модель – орієнтована
на переважання у економіці енергозатратних секторів та виготовлення
продукції з низькою доданою вартістю – стрімко доводить свою
неефективність навіть у існуючих реаліях. В перспективі ж така модель
– шлях до безодні перманентної економічної кризи.

Яким же чином підвищити ефективність нинішньої економічної
моделі в Україні? Відповідь на це питання можливо віднайти після того,
як проаналізувати розвиток світової економіки з точки зору зміни у ній
технологічних укладів.

Такий підхід ще на початку ХХ ст. запропонував австрійський
економіст Йозеф Алоїз Шумпетер (англ. Josef A. Schumpeter). Саме цей
вчений ввів у науковий лексикон термін «інновація» та довів, що
розвиток світової економіки відбувається не еволюційно, а стрибками.
Причиною ж таких стрибків є перебудова економічної моделі держави у
відповідності до викликів доби – революційних винаходів, здатних
одномоментно і в рази збільшити продуктивність праці. Саме технічний
прогрес, на думку вченого, є визначальним чинником успішності
економічної моделі того чи іншого суспільства.

На рис. 1 наведено хронологію розвитку світової економіки з
точки зору зміни технологічних укладів.

Технологічна структура промислового комплексу України
відповідає національній економіці індустріального типу, представленій
переважно виробництвами третього і четвертого технологічних укладів
(гірничо-металургійний комплекс, багатотоннажна хімія, паливно-
енергетичний комплекс, питома вага яких разом становить майже 94% у
структурі національної економіки) (рис. 2).

Водночас пануючий зараз у економіці розвинутих країн п’ятий
технологічний уклад (інформаційні технології, комп’ютеризація,
мікроелектроніка, енерго- та ресурсозберігаючі технології) в Україні не
перевищує 5%, а шостий технологічний уклад, де ключовим фактором є
генна інженерія та наноелектроніка не досягає і 1% [14].

Саме домінуванням у промисловості України виробництв нижчих
за рівнем технологічних укладів (третього та четвертого), обумовлює
неконкурентоспроможність існуючої економічної моделі розвитку
держави.
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Технолог-
гічний уклад

(ТУ)

Період
домінува-
ння, роки

Ядро ТУ Ключовий фактор Превалююча виробнича
концепція

Перший ТУ 1770-1830
Текстильна

промисловість, виплавка
чавуну

Гужовий транспорт,
водяний двигун Кустарне виробництво

Другий ТУ 1830-1880 Чорна металургія,
будівництво залізниць

Паровий двигун Розквіт мануфактур

Третій ТУ 1880-1930 Енергетика, важка хімія Електричний двигун Перехід на концепцію масового
виробництва

Четвертий
ТУ 1930-1970

Паливно-енергетичний
комплекс,

автомобілебудування
Двигун внутрішнього
згоряння, нафтохімія Розквіт масового виробництво

П’ятий ТУ 1970-2010 Електроніка,
робототехніка,

інформаційні послуги

Персональні комп’ютери,
інформаційні технології

Перехід на концепцію
ощадливого виробництва

Шостий ТУ 2010-наша
доба

Генна інженерія,
нанотехнології

Двигуни на
альтернативному паливі,

3D-принтери
Розквіт ощадливого

виробництва

Сьомий ТУ 2030-2050 Глобальні інформаційні
технології

Альтернативна енергетика Перехід на концепцію
адитивного виробництва

Рис. 1. Хронологія розвитку світової економіки з точки зору зміни технологічних укладів
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Рис. 2. Структура промислового комплексу України у 2007 році з
точки зору превалюючих технологічних укладів [14].

Найбільш еволюційний шлях розвитку для вітчизняної економіки
– це поступовий, але наполегливий перехід до впровадження в усіх
галузях промисловості концепції ощадливого виробництва продукції.

Вихід, на нашу думку, лежить у площині усвідомлення
необхідності зміни превалюючої виробничої концепції масового
виробництва більш сучасною – ощадливого виробництва (англ. Lean
Production). Лише за таких умов можливо говорити про те, що наші
прагнення до євроінтеграції будуть економічно виправдані, а
конкурентоспроможність перебудованої на таких засадах економічної
моделі забезпечить в Україні матеріальне піднесення рівня життя її
народу.

Власне сама концепція ощадливого виробництва виникла в
Японії у середині ХХ століття на підприємствах компанії Toyota і в
подальшому була теоретично обґрунтована в роботах Таїті Оно (англ.
Ohno Taiichi), Сігео Сінго (англ. Shigeo Shingo), Масаакі Імаї (англ.
Masaaki Imai) [1-3]. На Заході її популяризаторами виступили такі вчені
та практики як Джеймс Вумек (англ. James Womack), Джеффрі Лайкер
(англ. Jeffrey K. Liker), Паскаль Деніс (англ. Pascal Dennis) [4-6]. Нині
вона стрімко збільшує коло своїх прихильників у Східній Європі та
Росії [7-9].

Концепцію було започатковано після Другої світової війни на
підприємствах компанії Toyota  через глибоку економічну кризу,  в якій
опинилась економіка Японії. Головним пріоритетом було визначено

VI
технологічний

уклад  1%

 V
технологічний

уклад  5%

IV
технологічний

уклад  49%

III
технологічний

уклад  45%
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боротьбу з трьома видами втрат, дій чи затрат, які не додають цінності
при виробництві продукції. Теоретичним підґрунтям стали роботи
японського вченого, популяризатора ідей тейлоризму Іочі Уено (англ.
Ueno Yôchi). Назва кожної з трьох видів втрат японською починається з
літери М: мýда, мýрі та мýра.

Мýда – дії чи затрати, які не додають цінності при здійсненні
виробничих та бізнес-процесів. Існують вони на всіх етапах життєвого
циклу продукції. Зупинимось на них більш детально, окремо
зосередивши увагу на етапах розробки продукції та її подальшого
виробництва [10].

1. Перевиробництво. На виробництві це виготовлення виробів
раніше, аніж вони потрібні споживачеві чи на наступній операції. Під
час розробки продукції такі втрати виникають через неузгодженість
роботи функціональних підрозділів. Ще одним прикладом
перевиробництва є виконання не тієї роботи, яка потрібна наступному
процесу.

2. Очікування (втрати часу). На виробництві працівники
очікують підвезення матеріалу або ж спостерігають за роботою
автоматизованого обладнання. Під час розробки продукції здається, що
інженери повсякчас зайняті виконанням термінової роботи, поспішають
з однієї наради на іншу, просиджують за монітором годинами.
Насправді ж досить часто вони взагалі не виконують ніякої роботи,
очікуючи узгодження вже виконаної роботи, чергової перевірки вищим
керівництвом і т.ін.

3. Зайве транспортування чи переміщення. На виробництві – це
непотрібне транспортування деталей чи виробів. Під час розробки
продукції зайві переміщення – це непотрібна передача матеріалів з
одного функціонального підрозділу до іншого. Вони призводять до
зниження темпів проектування та породжують безвідповідальність.

4. Надмірна обробка даних. На виробництві –  це непотрібні чи
неефективні операції під час обробки деталей. При розробці продукції –
помилки під час проектування. Навчання персоналу дозволяє усунути
цей недолік. Ще одним прикладом означеного виду втрат можна
вважати зайві перемовини під час відбору постачальників чи роботи із
ними.

5. Надлишок запасів. Як при виробництві,  так і під час
проектування продукції цей недолік виникає внаслідок
перевиробництва. Найбільш небажаним видом втрат під час розробки
продукції є інформація, що очікує своєї подальшої обробки. Досить
часто спричинені цим видом втрат проблеми виявляються лише тоді,
коли виникає необхідність у перепроектуванні нової продукції що, в
свою чергу, призводить до збільшення термінів виконання замовлення.

6. Зайві рухи. На виробництві –  це будь-які непотрібні рухи
працівника. Під час розробки продукції інженери витрачають час на
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непотрібні наради та узгодження, складають розлогі звіти щодо
виконаної ними роботи.

7. Дефекти та їхнє виправлення. На виробництві до такого виду
втрат варто віднести інспектування, переробку та відходи. Під час
розробки продукції виправлення дефектів набуває форми аудитів,
перевірок, тестувань нових компонентів замість вже випробуваних
тощо.

8. Нереалізований творчий потенціал співробітників. Найбільш
нематеріальний і в той же час найбільш розповсюджений вид втрат на
будь-якому підприємстві. Завданням менеджменту є пошук прихованих
талантів у середовищі звичайних працівників із тим, щоб дозволити
кожному співробітнику відчути свою значущість для компанії в цілому
та на його робочому місці зокрема.

Мýрі – перевантаження людей та обладнання. Перевантаження
людей призводить до порушень техніки безпеки та знижує якість
виконання робіт. Перевантаження техніки спричиняє аварії.

Мýра – нерівномірність. Причина нерівномірності – хибно
складений графік роботи чи коливання обсягів виробництва.
Нерівномірність рівня виробництва призводить до необхідності
існування запасів, які відповідають стовідсотковій завантаженості
виробництва, хоча це не завжди відповідає реальному станові справ.

Метою ощадливого виробництва є усунення перерахованих видів
втрат.

Візуально, сучасне ощадливе підприємство може нагадувати
собою слона, який повільно просувається саваною ринкового
середовища (рис. 3).

Чому ж концепція отримала назву «ощадливого виробництва»?
Відповідь доволі проста. Тому що при впровадженні вищезазначених
підходів потрібно вполовину менше ручної праці, виробничих площ,
інвестицій та часу на впровадження у виробництво нової продукції,
аніж при використанні традиційних для масового виробництва підходів.

У цілому ж головними передумовами переходу підприємства на
рейки ощадливого виробництва є дотримання двох наступних умов:

- по-перше, необхідні точність й узгодженість роботи
логістичного ланцюжка у часі та просторі;

- по-друге, всі комплектуючі мають бути якісно виготовлені,
інакше вся ця синхронна система миттєво зруйнується.

Отже, при ощадливому виробництві пропонується принципово
інший погляд на питання якості продукції, міжособистісних відносин у
трудовому колективі, кар’єрному зростанні працівників на підприємстві
тощо.

Також прихильники концепції ощадливого виробництва
небезпідставно вважають, що формула, за якою «собівартість +
прибуток = відпускна ціна», хибна. Правильною ж є формула «прибуток
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= відпускна ціна – собівартість». Саме з огляду на це основна увага має
приділятися управлінню витратами.

Рис. 3. Ощадливе підприємство як вільна асоціація зі слоном [11]

Останніми роками в Україні набирає обертів зацікавленість
вітчизняного бізнесу перевагами, які пропонує виробникам концепція
ощадливого виробництва. Спричинено таку зацікавленість було
несприятливими умовами торгівлі на основних ринках для українських
металургів та машинобудівників. Саме ці галузі приносять левову
частку доходів до державного бюджету.

Серед компаній-лідерів у запровадженні нової концепції
Харцизький та Нижньодніпровський трубопрокатні заводи,
Дніпропетровський завод бурового обладнання тощо.

Окремо слід зупинитись на особливостях запровадження
концепції Lean Production на підприємствах, які складають міжнародний
промисловий холдинг ЄВРАЗ (англ. EVRAZ).

ЄВРАЗ є однією з найбільших у світі вертикально-інтегрованих
металургійних і гірничодобувних компаній з активами в Росії, Україні,
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виробництво

Логістичне
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Візуальний
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Європі, США, Канаді та Південній Африці і кількістю співробітників,
що перевищує 110 000 чоловік.

Компанія займає 15-е місце в світі за обсягами виробництва сталі.
Власна база залізної руди та коксівного вугілля практично повністю
забезпечує внутрішні потреби компанії. Консолідована виручка ЄВРАЗ
Груп на 31 грудня 2012 р. склала $ 13,39 млрд., консолідована EBITDA
склала $ 2,35 млрд.

EVRAZ plc. – публічна компанія з обмеженою відповідальністю,
зареєстрована у Великобританії. В результаті оферти з обміну акціями з
EVRAZ Group SA, компанія стала основною холдинговою компанією
групи ЄВРАЗ,  а EVRAZ Group SA стала дочірньою компанією EVRAZ
plc.  Акції компанії були допущені до торгівлі на основному ринку для
зареєстрованих цінних паперів Лондонської фондової біржі 7 листопада
2011 року і торгуються під біржовим символом EVR.

Підрозділ холдингу з виробництва сталі виглядає наступним
чином:

- ВАТ «ЄВРАЗ Об’єднаний Західно-Сибірський металургійний
комбінат» (Росія);

- ВАТ «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат»
(Росія);

- ЄВРАЗ Вітковіце Стіл (Чеська Республіка);
- ЄВРАЗ Палін і Бертолі (Італія);
- ЄВРАЗ Хайвелд Стіл енд Ванадіум (ПАР);
- ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ ім. Петровського» (Україна);
- ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс» (Україна);
Компанія ЄВРАЗ бачить свою головну мету в тому, щоб бути:
- лідером на ринках будівельного і транспортного прокату в Росії

та країнах-сусідах;
- одним з провідних гравців на ринках плаского прокату Європи

та США;
- найбільш низьковитратним виробником сталі в Росії завдяки

високій ефективності і вертикальній інтеграції;
- одним з лідерів на світовому ринку ванадієвих продуктів.
Досягнути ж поставлених цілей можливо лише застосовуючи

передові підходи до організації виробничого процесу. Але на успіх у цій
клопіткій праці можливо розраховувати лише за умови використання
стратегії розгортання політики і залучення якнайбільшої кількості
працівників до роботи зі вдосконалення виробничих процесів. Першим
же кроком може стати проведення на підприємстві успішної кампанії 5
С (японською вони мають назву сейрі, сейтон, сейсо, сейкецу та сіцуке,
англійською – soft, stabilize, shine, standartize, sustain).

На практиці «Кампанія п’яти С» передбачає обов’язкове
виконання наступних заходів [12].

Сейрі досить часто починається з кампанії «червоних стрічок»
(англ.  red-tag campaign). Вона полягає в наступному:  члени «команди 5
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С» з’являються у виробничому, або ж офісному приміщенні з яскравими
червоними стрічками і розвішують їх на всіх предметах,  які,  на їхню
думку, не потрібні. До непотребу відносять все, що не знадобиться при
виробництві чи в офісі протягом 30 днів. Якщо працівники офісу чи
виробничники вважають, що члени «команди 5 С» хочуть позбавити їх
потрібних речей, вони повинні довести, що ті чи інші речі потрібні їм у
повсякденній роботі. Якщо виявлений непотріб знадобиться через
деякий період часу –  тобто він має сезонний характер –  його варто
відіслати на склад. Незавершену продукцію у обсязі, який перевищує
потреби, необхідно або відправити на склад, або ж у попередній
виробничий процес, щоб було видно обсяги перевиробництва продукції.

Виховний момент таких заходів надзвичайно дієвий. Будь-хто на
підприємстві на власні очі може пересвідчитися, скільки непотрібної
продукції було виготовлено, або ж скільки зайвих комплектуючих було
придбано. А це ж прямі збитки, оскільки за нереалізований товар фірма
не отримує кошти.

Візуалізація наявних ресурсів дозволяє чітко сформулювати
питання до тих чи інших служб підприємства: «Чому ми виготовляємо
продукцію, у якій немає нагальної потреби? Яким чином вони
отримують інформацію про необхідність виробництва? Чи існує
зворотний зв’язок між відділом планування виробництва та власне
самим виробництвом?»... Надзвичайно ефективним на цьому етапі є
метод «п’яти Чому?».

Але найголовнішим тут буде визначення точної кількості
матеріалів і комплектуючих,  які залишаться на виробництві.  Це
підвищує самодисципліну серед працівників фірми.

Сейтон означає класифікацію предметів за призначенням, щоб їх
можливо було легко знайти у потрібний момент. З цією метою на
підлозі у виробничих цехах варто спеціальною фарбою позначити місця
для зберігання напівфабрикатів і чітко обмежити їхню кількість (за
допомогою карток канбан,  або ж просто підважити до стелі гирю,  яка
чітко обмежить висоту запасів). Таким чином забезпечується принцип
FIFO («перший прийшов – першим пішов»).

Предмети, які залишені у виробничих цехах, необхідно залишати
на спеціально відведених місцях, позначених фарбою. Таким чином
будь-хто зможе одразу зрозуміти, яких матеріалів чи комплектуючих
недостатньо, а які – зайві.

Сейсо означає підтримання у чистоті обладнання та приміщень.
При чищенні верстатів та іншого обладнання легко виявляються місця
витоку мастила, не закручені гайки чи болти. За статистикою більшість
відмов у роботі обладнання виникає саме через вібрації.  Так само під
час прибирання можна виявити й інші проблемні ділянки, наприклад
незаізольовані електричні дроти, які можуть бути першопричиною
пожежі тощо.
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Сейкецу означає дотримання дрес-коду всіма співробітниками
фірми. Інша інтерпретація передбачає, що тут мова йде про безперервну
щоденну роботу для підтримування перших трьох С.

Менеджмент повинен визначити, наприклад, як часто потрібно
виконувати сейрі, сейтон та серсо та хто повинен брати участь у цих
процесах. Такі рішення є складовою частиною щорічного стратегічного
планування.

Сіцуке означає самодисципліну. На цій, заключній, стадії
менеджмент повинен затвердити стандарти для кожного кроку
програми «5 С». Також важливою є організація змагань серед трудових
колективів підприємства за звання кращого з впровадження програми
«5 С». Це дозволить перетворити одномоментний успіх у системну
роботу з постійного вдосконалення виробничого процесу.

Результатом описаної вище політики наведення порядку на
робочих місцях має стати підвищення безпеки праці з одночасним
залученням всього трудового колективу до процесу пошуку та ліквідації
недоліків у організації виробничого процесу.

З метою покращення комунікаційної складової під час
розгортання політики щодо успішного переходу підприємства на рейки
концепції ощадливого виробництва варто заохочувати працівників до
процесу пошуку та усунення недоліків у виробничому процесі. З цією
метою варто організувати обговорення у малих групах проблем із
впровадження «Кампанії 5 С» Подібний досвід уже напрацьовано у
ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ ім. Петровського» (рис. 4).

Як випливає з інформації, наведеної на рис. 4, єдина особливість
програми із наведення порядку на робочих місцях в умовах ПАТ
«ЄВРАЗ ДМЗ ім.  Петровського»  полягає в тому,  що керівництво
підприємства приділяє неабияку увагу ще й безпеці праці – шостому С.

Водночас –  в рамках цього кроку –  повинна йти мова про
усунення першопричин виникнення нещасних випадків. Із практики
відомо, що вони підпорядковуються принципу Хайнріха (нім. Heinrich)
– 1:29:300. Цей принцип означає, що на 1 нещасний випадок припадає
29 подій дрібного травматизму (з тієї ж причини) і 300 пригод, в
результаті яких не було спричинено травм (знову ж таки з тієї ж
причини) [13]. Тому першочергового характеру набуває робота з
пошуку та усунення передумов для виникнення найдрібніших дефектів
у роботі обладнання, характері виконуваних робіт.

Для того, аби покращити комунікаційну складову під час
розгортання політики задля успішного переходу підприємства на рейки
концепції ощадливого виробництва, варто заохочувати працівників до
процесу пошуку та усунення недоліків у виробничому процесі.

З цією метою варто організувати обговорення у малих групах
проблем із використанням методики «П’яти Чому?» Подібний досвід
уже напрацьовано у ТОВ «Інтерпайп Сталь» (рис. 5).
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Сортування (Sort)
Непотрібні предмети прибрано з дільниці (меблі, архіви) Так Ні
Будь-яка незавершена робота відокремлена від виконаної Так  Ні
Зона «червоної стрічки» використовується для предметів, які
потрібні протягом 7 днів

Так  Ні

На робочих поверхнях та у шухлядах столів не має зайвих
предметів

Так  Ні

Зроби краще (Straighten)
Усі робочі поверхні обладнання чітко промарковані Так  Ні
Місцезнаходження і контейнери для розміщення предметів
промарковані

Так  Ні

Незавершена робота, яка потребує особливої уваги
промаркована

Так  Ні

Встановлено стандартні інформаційні дошки Так  Ні
Підтримуй порядок і чистоту (Scrub)
Підлога, робочі поверхні, обладнання та місця зберігання чисті
(також і кути!)

Так Ні

Сміття збирають і правильно утилізують Так Ні
Робоче середовище у гарному стані (повітря, температура,
вологість, освітлення)

Так Ні

Якщо виникають проблеми при прибиранні, вони терміново
вирішуються

Так Ні

Зроби працю безпечною (Safety)
Розміщено потрібну інформацію про безпеку праці Так Ні
Вогнегасники і аварійне обладнання чітко позначені та
функціонують

Так Ні

Проведено навчання персоналу по основам професійної
підготовки

Так Ні

Небезпечні ситуації своєчасно виявляються Так Ні
Створи стандарт (Standardize)
Визначено відповідальних за підтримку дільниці у чистоті Так Ні
Визначено стандартні задачі у прибиранні робочих місць Так Ні
За допомогою візуального управління легко зрозуміти, що задачі
виконано

Так Ні

Стандартизацію виконано за допомогою будь-яких документів Так Ні
Підтримка досягнутого (Sustain)
Роботу виконують у відповідності до Стандарту Так Ні
Роботи з прибирання виконують у відповідності до раніше
затверджених процедур

Так Ні

Документи та інструкції своєчасно оновлюються Так Ні
Стандартні інформаційні дошки використовуються за
призначенням

Так Ні

Робоча зона чиста, у ній відсутні небезпечні фактори Так Ні

Рис. 4. Вигляд бланку для контролю впровадження «Кампанії 6 С», що
використовується у                      ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ ім.Петровського»
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5 ЧОМУ
Проблема

Місце № повідомлення
Обладнання

Дата Час
Учасники

ПІБ Посада ПІБ Посада

1. Опис проблеми (що спостерігали перед, під час і після виникнення проблеми?)
Додати всю необхідну інформацію для аналізу

2. Укладіть список можливих причин виникнення проблеми

3. Визначте найбільш ймовірні причини виникнення проблеми

4. Поставте питання  «Чому так сталося?», щоб з’ясувати першопричини
виникнення проблеми

5. Чи знайдено рішення, що дозволяє попередити подібну проблему в
майбутньому?

6. Встановлено зворотній зв'язок із командами ТАК  НІ 

Рис. 5. Вигляд бланку для виявлення першопричин виникнення
проблеми, що використовується у

ТОВ «Інтерпайп Сталь»

Існуюча в Україні економічна модель держави
неконкурентоспроможна щодо викликів сьогодення, оскільки базується
виключно на енергозатратних галузях промисловості – металургії та
машинобудуванні. Підвищити її ефективність можливо лише
перейшовши на рейки концепції ощадливого виробництва продукції.

Процес переходу не виглядає безболісним і натикається на цілу
низку труднощів, головна з яких – психологічна неготовність
працівників підприємств виконувати роботу по-новому, більш
ефективно.
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Подолати цю проблему можливо шляхом досягнення низки
незначних перемог, наприклад в результаті успішного проведення
«Кампанії п’яти С». Тож перспективи подальших досліджень лежать у
площині пошуку інших ефектних кроків, спрямованих на перебудову
менталітету виконавців в умовах трансформації економічної моделі
виробництва на засадах концепції Lean Production. Тут можуть стати у
пригоді методики щодо управління змінами та розвитку лідерських
якостей,  описані у роботах Джона Коттера (англ.  John  Kotter)  і Рея
Іммельмана (англ. Ray Immelman).
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4.4.   Сутність, роль та проблеми стратегічного планування
модернізації підприємств

Модернізація промислових підприємств  є невід’ємною частиною
процесу глобалізації та одним з реальних факторів зростання
української економіки. Але у вічизняній теорії та практиці ще
недостатньо оцінена роль модернізації та її стратегічного планування у
процесі подолання низькотехнологічної рівноваги на підприємствах.

Дослідження окремих методологічних аспектів стратегічного
планування модернізації на промислових підприємствах з’явилися в
Україні лише в останні роки. Авторство ж фундаментальних досліджень
належить переважно зарубіжним дослідникам. Аналізу модернізаційних
процесів на українських підприємствах присвячені праці Я. Базилюка,
К.О. Бужимської, О. Власюка, В.П. Семеноженка, Л.І. Федулової.
Внесок у вирішення питань стратегічного планування модернізації на
промислових підприємствах здійснили О.І. Амоша, Н.А. Бурмістров
Н.В. Валінкевич, В.М. Геєць. При цьому проблема техніко-
технологічного оновлення української промисловості на
модернізаційних засадах поки ще не вирішена.

Значною мірою це пов’язано з тим, що організаційо-економічні
умови, які б забезпечили можливість системних ефективних
модернізаційних перетворень, в Україні ще не відтворені, не вирішені і
проблеми стратегічного планування модернізації підприємств.

В економічній літературі зустрічаються різні спроби визначення
модернізації промислового підприємства. На нашу думку, модернізація
підприємства – це сукупність комплексних, системних дій
удосконалення підприємства або складаючих його підсистем, що
забезпечує досягнення цілей функціонування підприємства та сталого
розвитку. Модернізація підприємства як процес формування сучасної
його моделі на інноваційній підставі орієнтує підприємство на якісні
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перетворення. Зміни, що відбуваються у процесі модернізації,
торкаються усіх аспектів життєдіяльності підприємства – технології,
обладнання, продукції, кадрів підприємства, системи управління, і вони
мають бути передбачуваними, тобто запланованими заздалегідь. Це
означає, що процес модернізаційних перетворень, як комплексне
системне перетворення економічної, організаційної та виробничої
системи підприємства, потребує стратегічного планування.

Фактором, що визначає значення стратегічного планування
модернізації, є життєвий цикл підприємства, тобто можливість його
продовження шляхом виходу на новий (оновлений) етап життєвого
циклу. Ще один фактор, який визначає значення стратегічного
планування модернізації, – це зміни цілей операційної діяльності
підприємства, які плануються у перспективі і які пов’язані з відкриттям
нових комерційних можливостей підприємства. Реалізація таких цілей
потребує зміни асортименту продукції, освоєння нових ринків збуту,
що, у свою чергу, диктує необхідність впровадження нових технологій
виробництва, здійснення  інвестиційної діяльності. Усі ці умови, що
забезпечують досягнення зазаначеної цілі, повинні бути
прогнозованими, тобто забезпечуватися розробкою відповідної
стратегії. Таким чином, стратегічне планування модернізації покликано
забезпечити необхідне економічне зростання та бажаний розвиток
підприємства.

В умовах ринку, коли зовнішнє середовище достатньо
турбулентне, ігнорування підприємством стратегічного контексту
діяльності може спричинити катастрофічні наслідки. Свого часу
І. Ансофф зазначав, що «компанії, за відсутності планованої і керованої
стратегії, приречені на вимирання» [1, с. 185]. Таким чином, це
підтверджує нашу позицію про величезне значення стратегічного
планування на підприємстві.

Слід зазначити, що поняття «стратегічне планування» найчастіше
розглядається як процес визначення напрямку, у якому підприємство
має рухатися у майбутнє на протязі, як правило, 3-5 років. На нашу
думку, погодитися з таким розумінням стратегічного планування не
можливо, оскільки визначити напрямок розвитку – це означає окреслити
горизонт майбутнього для підприємства. Але цього недостатньо для
досягнення підприємством нових рубежів. До окресленого горизонту
необхідно прокласти вірний шлях, тобто створити відповідну модель
розвитку підприємства. З огляду на це більш прийнятним, на наш
погляд, є визначення стратегічного планування канадським дослідником
Г. Мінцбергом, який довів, що «стратегічне планування і є формування
стратегії» [3, с. 20], що стратегія є «повністю усвідомлений та
контрольований розумовий процес, який знаходить своє матеріальне
втілення у системі планів» [3, с. 37].

Досліджена єдність стратегічного планування та стратегії
викликала необхідність розглянути поняття стратегії підприємства. У
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процесі проведеного дослідження було визнано, що єдиної думки
стосовно поняття стратегії як економічної категорії та її визначення ще
й досі не існує. Аналіз визначень довів, що стратегію підприємства різні
автори розуміють як:

- генеральний напрямок розвитку підприємства, який
забезпечує узгодження його цілей і можливостей;

- набір правил та заходів, за допомогою яких досягаються цілі
розвитку підприємства [1, с. 160];

- систему управлінських та організаційних рішень, які
направлені на реалізацію місії та завдань підприємства, що пов’язані з
його перетворенням у новий стан [6];

- програму, план, генеральний курс суб’єкта управління по
досягненню стратегічних цілей у будь-якій області діяльності [7, с. 194].

Стратегія є складним, багатогранним явищем. Очевидь саме тому
М.Г. Саєнко зазначає, що лише всі пропоновані визначення в комплексі
відображають повно суть стратегії підприємства. З урахуванням цього
він сформулював її як «план його потенційної поведінки в умовах
неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та
підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а
також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного
використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей,
усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища
задля майбутньої прибутковості» [5, с. 9].

Як бачимо, у цьому формулюванні одночасно поєднані сутність,
цілі стратегії, а також умови, за яких  стратегічні цілі підприємства
мають бути досягнені.

На наш погляд, стратегія – це програмний документ, який має
забезпечити стійкий розвиток підприємства і визначити, куди буде
рухатися підприємство протягом наступних декількох років і яким
чином підприємство туди потрапить та досягне поставленої мети. У
такому розумінні стратегічне планування на підприємстві має бути
направлено на його розвиток. При цьому розвиток розуміється як
процес, у якому збільшуються можливості підприємства задовільняти
свої бажання та потреби споживачів. Стратегія повинна синтезувати в
собі технічні, технологічні, екологічні, економічні, управлінські та інші
аспекти розвитку.

В умовах інноваційного вектору розвитку забезпечити
економічне зростання підприємства покликана модернізація та її
стратегічне планування.

Стратегія модернізації у сучасному світі стає одним з
визначальних факторів успішного та ефективного розвитку
підприємства. Вона визначає довгострокові цілі розвитку підприємства,
ставить завдання по їх досягненню, оцінює реальні можливості і
перспективи підприємства, дозволяє більш повно і ефективно
використовувати його потенціал. Підприємство їз стратегією
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модернізації стає більш стійким до впливу зовнішнього середовища, а
його діяльність – більш результативною. Але слід зазначити, що у
працях українських долідників чіткого формулювання поняття
«стратегія модернізації» не зустрічається.

Це, безумовно, пов’язано із новітністю самого процесу
модернізації української економіки. Враховуючи значення
модернізаційних процесів у сучасному розвитку українських
підприємств, існує потреба у визначенні такого поняття.

Досліджені визначення стратегії та модернізації підприємства
дозволили нам сформулювати стратегію модернізаціїї як довгострокову
програму (план, проект) модернізаційного розвитку підприємства,
дотримуючись якої можна привести його до поставленої мети
модернізації і отримання очікуємого результату.

Стратегія модернізації є документом, професіне складання та
грамотне використання якого виступає однією з умов комерційного
успіху підприємства. Це означає, що стратегія модернізації має бути:
реальною, оскільки її неправильне визначення приведе підприємство до
негативних наслідків; етичною, тобто складатися з правильних кроків;
внутрішнє цілісною; сполученою з середовищем; збалансованою по
ресурсах; у міру ризикованою; вона має органічно сполучати
довгострокові та короткострокові цілі.

Перелічені характеристики доцільно, на наш погляд, визнати
принципами  стратегічного планування модернізації, які повинні бути
покладені в основу формування стратегії модернізації.

Надзвичайно важливим завданням, що постає перед
підприємством у процесі його модернізаційного перетворення, є вибір
виду стратегії, оскільки перш за все від цього залежить майбутній успіх
підприємства. Проведене нами дослідження довело наявність прогалини
у цьому аспекті стратегічного планування модернізації.

Дослідити чітко систематизованої класифікації видів стратегії
модернізації підприємств нам не довелося. У той же час ми з’ясували,
що Н.В. Валінкевич у своїх публікаціях виділяє атакуючу стратегію,
стратегію стримання та компенсаційну стратегію [2, с. 169].

Атакуюча стратегія, на її думку, направлена на реалізацію
невикористаних можливостей управлінської модернізації і націлена на
виробництво продукції в жорстких умовах недобросовісної конкуренції
та недосконалої правової бази, а сутність компенсаційної стратегії
модернізації полягає у заміні зношених деталей та вузлів, які не
приводять до якісних змін у роботі підприємства, але забезпечують
розширення виробництва.

Як бачимо, у такій компенсаційній стратегії акцент зроблений на
зміні обсягів виробництва, але без ознаки впровадження нововведень.
Тому не зрозуміло, за якою ознакою класифіковані пропоновані
стратегії.
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У сучасних умовах перевага віддається інноваційній модернізації
тому, на нашу думку, головними стратегіями модернізації підприємств
слід вважати стратегії впровадження та адаптаціі нововведень.
Проведене дослідження дозволило з’ясувати, що таких стратегій може
бути декілька. Це:

стратегія продуктової та процесної імітації (зводиться до
запозичення підприємством технології зі сторони, тобто запозичення
відбувається як по відношенню до продукціїї,  так і до процесів її
виробництва),

стратегія технологічного трансферту (реалізується головними
підприємствами вертикально інтегрованих структур, які передають вже
відпрацьовані технології малим підприємства, що входять до складу
даної структури),

стратегія радикального випередження (виражає дії підприємства
та його прагнення вийти першим на ринок з радикально новим
продуктом або виробляти його у новий спосіб) [4].

Вибір виду стратегії модернізації є надзвичайно відповідальним
етапом у процесі планування модернізації підприємства. Він
обумовлений низкою чинників, серед яких особливості сфери
діяльності, цілі підприємства, його потенціал, фінансовий стан та
компетентність фахівців, які задіяні на вирішення питання модернізації.
Для забезпечення практичної допомоги підприємствам завданням
науковців є розробка класифікаторів стратегії модернізації підприємств.

Дослідження процесу стратегічного планування модернізації
промислових підприємств дозволило визнати, що системна модернізація
підприємств здійснюється у порівняльно вузьких сегментах
промисловості, які орієнтовані переважно на забезпечення потреб
експорту.  Стратегії модернізації,  які формуються на рівні окремих
суб’єктів господарювання, переважно визначають лише вектор їхнього
технологічного оновлення, тобто стратегії не орієнтовані на
економічний розвиток підприємств вцілому, який базується на розвитку
їхнього потенціалу.

Вирішення проблеми бачиться у можливості побудування
цілісної системи діагностики потенціалу та стратегічного планування
модернізаційного розвитку українських підприємств. Тому в умовах
формування нової моделі трансформації національної промисловості, в
рамках якої змінюється статус та місце модернізаційних процесів,
першочерговим завданням є методичне забезпечення розвитку
модернізаційних процесів на підприємствах та їх стратегічного
планування.

Проведене дослідження показало, що загальноприйнятої
процедури формування стратегії модернізації промислових підприємств
не існує.  За таких умов підприємства,  які бажають займатися
стратегічним плануванням модернізаційних перетворень, вимушені
вирішувати цю проблему у міру розуміння такого процесу їх
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керівництвом та фахівцями. Як наслідок, у процесі розробки стратегій
допускаються прорахунки, які знижують ефективність і викликають
скептицизм до стратегічного планування. На нащу думку, це пов’язане з
відсутністю методичного документу,  в якому мала б бути затверджена
процедура (методика, алгоритм) процесу формування стратегії
модернізації підприємства.

Процедура формування стратегії модернізації – це послідовнійсть
необхідних дій (етапів), які забезпечують розробку якісного
довгострокового програмного документу модернізаційного
перетворення підприємства. Вона повинна базуватися на аналізі стану
та динаміки розвитку підприємства та завершуватися оцінкою
економічної ефективності передбачених програмою заходів та оцінкою
ризиків. Початковим етапом стратегічного планування
модернізаційного розвитку є, безумовно, аналіз стану та динаміки
розвитку підприємства. Підприємства повинні об’єктивно оцінювати
свій існуючий стан та розуміти необхідність модернізаційних
перетворень.

Стратегія модернізації, як реальне відображення очікуваного
процесу інноваційного розвитку підприємства, повинна базуватися на
оцінці потенціалу модернізації. У процесі дослідження встановлено, що
повноцінної методики його оцінки поки що не існує. При цьому у
нуковій літературі останніх трьох років мають місце дослідження
сутності потенціалу модернізації та оцінки окремих його складових.
Нажаль, немає до сьогодні і однозначного трактування потенціалу
модернізації.

У загальному виразі потенціал модернізації підприємства, на
нашу думку, це границя можливостей системного перетворення
підприємства. Тобто він обумовлений сукупністю пов'язаних між собою
ресурсів, ефективне використання яких може забезпечити модернізацію
підприємства.

Модернізаційний потенціал промислового підприємства включає
декілька складових: технологічну, технічну, науково-технічну, кадрову,
фінансову, організаційно-управлінську, які мають між собою певний
зв’язок. При цьому в залежності від виду економічної діяльності одна з
них є профілюючою. Інші складові підпорядковуються профілюючій та
забезпечують у сукупності реалізацію потенціалу модернізації
підприємства. Саме виділення й аналіз цих окремих складових
модернизаційного потенціалу є умовою достатності його загальної
оцінки. Визначення профілюючої складової потенціалу має бути
важливим елементом методики його оцінки.

Оцінку потенціалу модернізації підприємства дослідники
пропонують здійснювати за допомогою різноманітних методів:
матричного, методу бальної оцінки, індексного методу, методу лінейних
оптимізаційних моделей, регресивного методу. Завданням економічної
науки є дослідження переваг та недоліків пропонованих методів та



165

розробка прийнятної для практики методики оцінки потенціалу
модернізації підприємств.

Дослідження сутності, місця та проблем стратегічного
планування модернізації підприємств показало, що останнє стає одним з
визначальних факторів успішного та ефективного розвитку
підприємства у сучасномі світі. Стратегія модернізації визначає
довгострокові цілі розвитку підприємства, ставить завдання по їх
досягненню, оцінює реальні можливості та перспективи підприємства,
дозволяє більш повно і ефективно використовувати його потенціал.
Реалізація на підприємстві стратегії модернізації дозволяе забезпечити
йому конкурентні переваги у довгостроковій перспективі. Та для
виконання стратегічним плануванням модернізації своєї ролі необхідно
вирішення окреслених вище проблем, які стримують активне
впровадження цього процесу українськими підприємствами.
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4.5.    Аутсорсинг як інноваційна модель
управління аграрним виробництвом

Прагнення конкурувати на регіональному, національному й
міжнародному ринках змушує підприємства раціонально
використовувати свій потенціал і всі види ресурсів.  Це потребує від
керівників підприємств застосовувати вигідні форми управління бізнес-
процесами. В останні роки зросла популярність однієї з таких форм -
аутсорсингу. Аутсорсинг (англ. out - зовнішній, source - джерело) -
означає використання ресурсів ззовні. Іншими словами, аутсорсинг - це
виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких бізнес-
процесів, які не є профільними для підприємства, але є необхідними для
повноцінного його функціонування на ринку. З іншого боку аутсорсинг
можна розглядати як спосіб оптимізації діяльності підприємства за
рахунок зосередження зусиль на основному предметі діяльності й
передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім
спеціалізованим організаціям.

У наш час виділяють такі основні види аутсорсингу як
виробничий аутсорсинг і аутсорсинг бізнес-процесів. Виробничий
аутсорсинг як один із сучасних методів оптимізації витрат та
організаційної структури компанії, полягає у делегуванні на договірній
основі частини певних функцій іншим компаніям. За часів твердої
конкуренції передача функцій може розглядатися як ідеальне рішення,
що забезпечує економію витрат, підвищення якості й, головне,
можливість вивільнити ресурси та зосередитись на основній сфері
діяльності компанії. Аутсорсинг бізнес-процесів представляє собою
передачу деяких функцій компанії, що не представляються головними:
охорона, управління персоналом, реклама, транспорт, бухгалтерський
облік, логістика, юридичні, фінансові, комунікаційні і ІТ - послуги.

Аутсорсинг в Україні перебуває в стадії становлення.
Соціологічні дослідження у сфері аусторсингу показали, що 36 %
опитаних передають на аутсорсинг різні виробничі процеси, у тому
числі: IT-послуги - 40,5 %, логістику - 35,1 %, ресурсне забезпечення
власних виробничих процесів - 27 %, маркетингові бізнес-послуги - 21,6
%, рекрутмент - 18,9 %, бухгалтерський облік - 13,5 %, розрахунок
зарплат - 13,5 %, обробку й систематизацію інформації - 8,1 %, кадрове
діловодство й облік кадрів - 5,4 %, різні адміністративні функції - 2,7 %.
Крім цього, 31% опитаних засвідчили, що користуються послугами
залученого персоналу, у тому числі 48,4 % - на короткострокові
проекти, 35,5 % - на довгострокові проекти, 29 % - з оформленням
персоналу в штат провайдеру. Опитування також свідчить про те, що
41,2 % респондентів, задіявши аутсорсингові послуги, заощаджують
власні ресурси, 37,6 % домоглися оптимізації й прискорення бізнес-
процесів, 32,9 % - підвищення ефективності, 14,1 % - поліпшення якості
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й контролю за робочими процесами, 14,3 % помітили, що застосування
аутсорсингу дає можливість користуватися рішеннями, які грунтуються
на новітніх досягненнях галузі [9].

В останні роки особливої уваги заслуговує аутсорсинг і в
аграрному бізнесі,  так як сучасний етап розвитку сільського
господарства характеризується пошуком нових напрямків підвищення
конкурентоздатності вітчизняних товаровиробників, регіональне
об'єднання яких є істотним організаційним фактором підвищення
ефективності їхнього функціонування. Налагодження стійких
взаємозв'язків між малим і великим бізнесом АПК у різних формах, а
також формування й розвиток галузевих кластерів є важливим
моментом формування передумов аграрного аутсорсингу. Тому в
сучасних умовах виникає реальна необхідність обґрунтування
перспектив застосування й можливостей використання аграрного
аутсорсингу у вирішенні проблем різних за розмірами підприємств
агропромислового комплексу.

З появою нової стратегії інноваційного розвитку сільського
господарства, виникла необхідність у прогресивних формах взаємодії
між всіма учасниками агробізнесу. Рушійною силою цієї динаміки
виявилися нові потреби в регулюванні взаємодії господарюючих
суб'єктів на конкретній території. Процеси розвиваються в напрямку від
найпростіших форм кооперації й інтеграції до формування кластерної
форми організації економіки.

У даний момент відсутнє єдине розуміння сутності аутсорсингу.
Аналізуючи існуючі терміни аутсорсингу, можна виділити властиві
практично всім дефініціям характеристики, а саме: передача
внутрішнього підрозділу (функцій, активів, капіталу) в організацію
постачальника послуг (сторонній фірмі, компанії), що є лідером ринку (
що спеціалізується на цій функції) на певний період за домовленою
ціною. За кордоном аутсорсинг знаходить широке застосування в
багатьох галузях господарювання на підприємствах різних форм
власності. Динаміка процесів глобалізації впливає на розвиток
аутсорсингу. Аналіз світового досвіду виявив наступні основні мотиви
застосування аутсорсингу підприємствами: підвищення прибутковості
бізнесу, концентрація ресурсів компанії на основному бізнесі,
поліпшення доступу до ресурсів і інформації, використання передових
технологій, підвищення контролю витрат і управління ними. Під
впливом факторів конкуренції змінилася цільова концепція аутсорсингу
- антикризовий підхід змінюється фінансовим та стратегічним, мотиви
не просто знизити витрати, а одержати конкурентні переваги.

Поділ праці, будучи джерелом економічного росту, забезпечує
перерозподіл виробників за видами спеціалізованої діяльності, де
кожний має порівняльні переваги в сенсі ефективності своєї праці. У
прагненні їх мінімізувати підсилюються процеси кооперації.
Агропромислова інтеграція є динамічним процесом, що включає етапи
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розвитку від зародження до сучасного стану, істотною характеристикою
якого є процес формування інтегрованих структур. При цьому процес
формування інтегрованих структур носить не всеохоплюючий і
спонтанний характер.

Специфікою процесу інтеграції в нашій країні стала його
спрямованість «зверху вниз», що приводить до спрощеного формування
інтегрованих структур, а також до виникнення негативних (соціальних і
психологічних)  явищ.  Аналіз показав,  що на початку 21  століття
підсилилася тенденція до організації вертикально-інтегрованих
агропромислових формувань холдингового типу. Інвестиційно-
інтеграційна модель, що виходить за функціональні рамки
регіонального АПК, може розглядатися як вимушений і тимчасовий
захід щодо стабілізації агропромислового виробництва.

Різні форми кооперації та інтеграції можуть призводити як до
зниження трансакційних витрат, так і до їхнього росту. Інтеграція може
породити жорсткий ланцюг адміністративних узгоджень внутрішнього
характеру, послабити конкурентоздатність за рахунок монопольного
ефекту, послабити стимули до інновацій і т.п. Не можна вважати
інтеграцію однозначно ефективним засобом контролю над ринком, що
знижує витрати й забезпечує конкурентоздатність і розвиток
підприємства. Як і будь-які інструменти контролю над ринком,
інтеграційні форми мають відносну цінність: вони ефективні в одних
умовах і деструктивні в інших. На основі узагальнення досвіду розвитку
вертикально-інтегрованих структур в АПК, можна виділити три
основних етапи в процесі їхнього формування як єдиної виробничо-
управлінської і фінансової системи.

Перший етап характеризується створенням структури і її
організаційним становленням. На другому етапі характерне
поглиблення інтеграційних процесів на основі вдосконалювання
ланцюга виробництво-переробка-торгівля, розвиток планування,
договірних відносин, контролінгу, маркетингу, фінансово-економічних
відносин. Третій етап формування вертикально-інтегрованих структур в
АПК характеризується організацією виробництва по
вузькоспеціалізованих схемах (аутсорсинг) на основі індустріальних
технологій і функціональної спеціалізації, узгодження
сільськогосподарського виробництва із промисловою переробкою,
зберіганням, обслуговуванням, торгівлею, фінансово-кредитною
системою й іншими стадіями відтворення кінцевих продуктів галузей
АПК.

На сучасному етапі набуває значимість розробка організаційно-
економічного механізму узгодження інтересів учасників інтегрованих
структур. В умовах зростаючої конкуренції проблеми підвищення
ефективності великих агропромислових формувань набувають все
більшу актуальність, все чіткіше постає питання про необхідність
підвищення ефективності всіх бізнес-напрямків. На нашу думку, одним
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з можливих варіантів рішення проблем є застосування аутсорсингу. По
мірі розвитку економіки, можна припустити, що цінність вертикальної
інтеграції для компаній АПК буде зменшуватися, а аутсорсингових
операцій - зростати.

У зв'язку з недосконалістю практики інтеграції й кооперування
для рішення завдань регіонального розвитку в економічній теорії
виникли концепції розвитку, що дозволяють забезпечити ефективну
взаємодію всіх учасників ринкового процесу на певній території. В
основі такого напрямку покладено поняття «кластер». Кластерна форма
організації економіки являється об'єктивною тенденцією інтеграції і
може бути базою для аутсорсингу.  Агропромисловий комплекс,  як
кластер, представляє собою сукупність секторів на високому рівні
агрегації, у зв'язку з чим, аналіз аутсорсингових процесів у даній галузі
може бути досить актуальним.

На підставі вищевикладеного виникає об'єктивна необхідність
інтерпретації дефініції «аутсорсинг» стосовно до агропромислового
комплексу й введення спеціалізованої категорії «аграрний аутсорсинг».
Аграрний аутсорсинг - це форма господарювання в агропромисловому
комплексі, пов'язана з розвитком економічних відносин і формуванням
кластерної форми організації економіки, що базується на тривалому
співробітництві й високому рівні довіри між учасниками, що включає
перерозподіл ресурсів за рахунок зосередження на головному напрямку
діяльності й передачі допоміжних, другорядних функцій зовнішнім
фахівцям (виконавцям), з делегуванням контролю й відповідальності
через контрактну форму відносин, з метою підвищення
конкурентоздатності й ефективності діяльності підприємств АПК.

Економічна й соціальна диференціація суб'єктів агробізнесу в
цілому призвела до формування двополюсної структури аграрного
сектора в Україні що складається,  з одного боку,  з величезних
сільськогосподарських корпорацій, а з іншого - дрібних фермерських
господарств, приватних аграрних підприємств і селянських господарств,
що розрізняються по спеціалізації, охопленню ринку, мотивації
економічної діяльності. В сучасних умовах склався різний рівень і
своєрідний характер процесу взаємин малого й великого агробізнесу з
точки зору розвитку регіонального АПК. Тому існує реальна
необхідність у висвітленні проблем підприємств АПК і визначенні
можливих перспектив застосування аутсорсингу для успішного їх
вирішення.

Для великих компаній АПК аграрний аутсорсинг - це можливий
метод зниження витрат і спрощення організаційної структури, тобто
великий бізнес при використанні аутсорсингу може зосередити ресурси
на своїй основній діяльності, оптимізувати власну структуру й
поліпшити управляння витратами.

Проблеми підвищення прибутковості бізнесу, наявності в
підприємства великої кількості допоміжних і обслуговуючих
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підрозділів, високої вартості не основних бізнес-процесів,
незадоволеності тим рівнем сервісу, що надають внутрішні служби
можуть бути вирішені за допомогою аграрного аутсорсингу.
Аутсорсинг у цьому випадку звільнить підприємства від другорядних
підрозділів, делегуючи виконання їхніх функцій спеціалізованим
організаціям з меншими витратами й кращою якістю. При цьому є
можливість вибору компанії-виконавця (за ціною, якістю та строками).

Зношеність виробничих потужностей, низький рівень їхнього
завантаження, складне фінансово-економічне становище, обмеження
доступу до ресурсів і технологій може бути заповнено використанням
аграрного аутсорсингу. При цьому відпадає необхідність інвестицій і
витрат, пов'язаних з модернізацією й переустаткуванням виробничих
фондів. Спеціалізована компанія, що володіє необхідною
інфраструктурою, відслідковує кращі технології, має навички й досвід.
Витрати несе виконавець, замовник одержує продукт або послугу з
необхідними параметрами.

Великі підприємства, використовуючи гнучкість, маневреність
малих агропідприємств, мають можливість підвищити ефективність
свого виробництва, впровадити передові технології. Аутсорсинг поки
ще недостатньо розповсюджений у практиці функціонування великих
агропромислових формувань, але це не знижує його перспективності в
плані підвищення їхньої конкурентоздатності.

Малим і середнім формам господарювання в агробізнесі
необхідно знайти своє місце на новому етапі розвитку конкуренції.
Один з методів -  запропонувати себе як стратегічних партнерів для
великих компаній. Інший метод - залучати для рішення завдань свого
розвитку зовнішніх виконавців шляхом передачі останнім для
виконання потрібних, але непрофільних для себе робіт, тобто
використовувати аграрний аутсорсинг для рішення поточних проблем.
На сьогоднішній день виробничий потенціал малих форм
господарювання АПК використається ще недостатньо ефективно. У
результаті використання аграрного аутсорсингу малий агробізнес
одержує послугу гарантовано високої якості за доступною ціною,
більшу гнучкість у виборі постачальників, доступ до відсутніх
(необхідних) ресурсів, вихід на нові ринки.

Малим і середнім формам господарювання в агробізнесі дуже
складно використати весь комплекс необхідних економічних і
виробничих функцій (маркетинг, ремонт техніки, бухгалтерський облік і
т.д.). Аутсорсинг же може забезпечити необхідними функціями й
бізнес-процесами підприємства замовника. Аутсорсинг допоможе
перебороти малими й середніми агропідприємствами труднощі в
реалізації виробленої продукції, може сприяти виходу на нові ринки.
Аутсорсинг вирішує кадрову проблему малих і середніх підприємств
завдяки тимчасовому найму, лізингу персоналу, доступу до необхідних
фахівців компанії-виконавця. Завдяки аутсорсингу підприємства
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одержують доступ до необхідних ресурсів і інформації, недоступні
раніше через недостатність ресурсів і коштів, досвіду. Проблеми
нестабільності діяльності, підвищеного ризику функціонування, нестачі
потужностей для зберігання, переробки й фасування також успішно
можна вирішити за допомогою аутсорсингу. При делегуванні
непрофільних процесів компанії-аутсорсеру підприємство знижує
витрати, підвищує контроль над витратами й поліпшує склад і
структуру оборотних коштів, вирішуючи проблему відсутності
оборотних коштів для фінансово-господарської діяльності.

У цілому можна констатувати, що в українському агробізнесі
склалися передумови формування системи субконтрактації й окремих
форм аграрного аутсорсингу. Головними причинами, які стримують
розвиток аутсорсингових процесів в агропромисловому комплексі є
відсутність інформації (великі агрокомпанії практично не мають
інформації про потенційні можливості малих фірм, а малі форми
господарювання в АПК не можуть самостійно вийти на рівень
керівництва великих компаній), відсутність розвиненої ринкової
інфраструктури, що підвищує трансакційні витрати малих і середніх
підприємств АПК і стримує їхній розвиток.

Виходячи з того, що застосування аутсорсингу в сільському
господарстві України містить досить високі ризики, пов'язані з
можливою утратою контролю з боку замовника над технологічними
процесами, якістю їх виконання, імовірністю можливої утрати власної
конкурентоспроможності, подальші дослідження у даному напрямі
відносно умов здійснення управління агробізнесом припускають
розробку методик оцінки ризиків застосування аутсорсингових операцій
та розробку регламентів взаємодії замовника й виконавця з погляду
дотримання балансу інтересів та розподілу економічного ефекту.
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4.6.   Вибір корпоративних стратегій інноваційного розвитку
підприємствами видавничо-поліграфічної галузі

Високий ступінь ризику, характерний для інновацій і слабкість
вітчизняної економіки, обмеженість власних коштів і підтримки
держави  є потужними стримуючими факторами інноваційної діяльності
для всіх суб’єктів  господарювання, що функціонують в Україні. Але, як
свідчить світовий досвід, майбутнє – за інноваціями. Аналіз світових
тенденцій економічного розвитку і чинників, що його спричиняють,
доводить, що роль інноваційних процесів постійно зростає. Для
промисловості України, в т.ч. видавничо-поліграфічної галузі,
загострюється проблема раціоналізації управління інноваціями і
розвитком; подальше зволікання прискорює системний відрив від
економічно розвинених країн через несумісність економіки, технологій,
стандартів якості життя тощо, подолати який буде практично
неможливо. Перехід промислових підприємств на інноваційний
розвиток тісно пов’язаний з проблемою вибору стратегій управління їх
інноваційною діяльністю, як головної передумови розвитку.

Деяке скорочення світового ринку друкованої видавничої
продукції, яке спостерігалось 10 – 15 років назад, нині проявляється в
суттєвому зниженні  обсягів її сумарних накладів та листажу  на
пострадянському просторі: в Росії це падіння становило 300 % [1, с.
164];    на ринку України упродовж 20 років обсяг книговидання
скоротився на 1200 % (з 6 до 0,5 примірника на громадянина) [2, с. 7];  з
30 тис. зареєстрованих друкованих видань, в дійсності видається біля 15
%.  Банкрутують мілкі і середні друкарні і видавництва:  з понад 3 тис.
внесених до Державного реєстру України видавництв лише 400
працюють на національному книжковому ринку. Особливої гостроти це
падіння набуло в минулому році: 70% видавців зменшили поставки
друкованої продукції за рік  в середньому на 25  %,  і до 50  %   випуск
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енциклопедичної і довідкової  літератури [2, с. 7]. Суттєвим є
відставання вітчизняного книжкового ринку від російського та
світового за фазами циклу і за обсягами.  Так,  обсяг ринку видавничої
продукції оцінюється в Україні в 250 – 300 млн.дол [3, c. 15], в Росії –
близько 2 млрд. дол., в найбільшому ринку світу,  у США – 25 – 30
млрд. дол.  [3, c. 16].

Зростання масштабів та ускладнення умов функціонування
бізнесу, необхідність швидкого реагування на зміни середовища
зумовили пошук нових підходів до стратегічного управління
компаніями і вибору стратегій їх розвитку. Управління розвитком
компанії має базуватися на моделях життєвого циклу: підприємств,
технологій, інновацій, нових продуктів. Циклічність розвитку і
функціонування є характерними рисами для технологій та  продукції,
але і саме підприємство проходить стадії життєвого циклу: народження,
зростання, зрілість і кризу,  яка може перерости в банкрутство або через
оздоровлення вийти на новий ступінь свого розвитку. Антикризисне
управління, спрямоване на налагодження випуску і реалізацію
конкурентоспроможної продукції, може  бути охарактеризоване як
інвестиційне антикризове управління на основі інновацій. В практиці
менеджменту превалює методичний підхід, згідно якого антикризове
управління зводиться до всебічної економії витрат (в першу чергу через
скорочення поточних витрат) і продажу надмірних активів. Суттєвими
недоліками  цього  підходу є наступні:

-  доход від такої реалізації є разовим і ніяк не дозволяє
максимізувати майбутні виручку від реалізації і прибуток;

- в категорію надлишкових можуть попасти виробничі
потужності, що здаються такими виходячи з існуючого обсягу випуску
продукції, що унеможливлює збільшення доходів від поточної
діяльності в разі зростання обсягів випуску продукції;

- спеціальні активи, визначені галузевою приналежністю, є
малоліквідними в умовах загальної рецесії,  отже їх ціна може бути
невеликою, а часу для продажу вимагати значного.

З методологічної точки зору орієнтація підприємств, які
знаходяться на стадії кризи, на реалізацію інвестиційних проектів,
спрямованих на впровадження нових для даного підприємства (не
обов’язково для всієї економіки) технологій є інноваційною стратегією
розвитку всупереч стратегіям виживання, які найчастіше
використовують проблемні підприємства. Не існує реалістичних (без
особливих субсидій, податкових і митних пільг за рахунок дефіцитних
бюджетів всіх рівнів) шляхів виходу із кризи, окрім розробки і
впровадження антикризових  інноваційних стратегій.

Так,  корпорація Xerox,  що входить в рейтинг
TheWorld’sMostEthical Companies 2012 – 2013 рр.  як компанія, чия
корпоративна культура побудована на принципах етичної ділової
поведінки і розвитку соціальної і екологічної відповідальності,  активно
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застосовує наступальну стратегію, переглядаючи портфель бізнесів і
зосереджуючись на інноваційних напрямках. В 2013 р.  були продані
активи з продажу папіру (річний обсяг постачання 190 млн.євро) задля
розвитку інноваційних технологій документообігу [11]. За сучасних
умов ніхто не може бути впевненим у перспективах:
важкопрогнозованість динаміки культурних потреб, інтересів у сфері
читання, співвідношення друкованих і цифрових продуктів, -  хоча на
світовому ринку ці тенденції вже проявилися і слугують орієнтирами
при виборі стратегії і тактики ведучих видавництв світу, і можуть бути
враховані як фактори поглиблення конкуренції на мега-рівні.

За даними Американської Асоціації видавців попит на
віртуальні видання зростає  щорічно в 4 рази,  а на паперові  -  на 25 %
[9]. За 10 років питома вага продажу e-book зросла з 0,1% 24 млрд.
книжкового ринку США до 10%, тобто в 100 разів, а за прогнозами в
2015 р. сягне 22%.  Це прояви емерджентної революції, яка прискорює
процеси і вимагає відповідної реакції від компаній щодо пристосування
до швидко змінюваного світу.  Так в 2009 р.  електронній книзі віддавав
перевагу кожний десятий споживач, а через рік – вже кожний третій.
Тому загальний мега-тренд на світовому книжковому ринку – це
зменшення тиражів друкованих видань і нарощування продукування і
дистрибуції їх цифрового контенту,  який не потребує витрат на друк,
папір і логістику.

Наступна тенденція - обвальне зниження цін на товари-
компліменти – рідери від ведучих світових гравців ринку: Amazon,
Barnes&Noble, Hanvon i Sony, в яких  містяться електронні бібліотеки з
сотнями тисяч томів електроних книг, сприяло підвищенню
додаткового попиту на е-book; в 2014 р. уже з’явились нові технології,
які дозволяють містити в букрідері більше 4  млн.  книг:  це більше ніж
знаходиться книг в усіх університетських бібліотеках США. Поява
планшетного комп’ютера Apple iPad змінила відношення  масового
споживача до електроного контенту – це відкрило нову нішу для мас-
медіа: видавці почали випускати спеціальні версії газет і журналів для
iPad і інших мультимедійних планшетів.

Світовий книговидавничий бізнес відрізняється високою
конкурентною владою, зосередженою в руках міжнародних
конгломератів: Penquin  Random House, Reed Elseivier, Thomson Reuters,
Wolters Kluwer, які спеціалізуються на різних сегментах книжкового
ринку і утворюють олігополію: їх річний обсяг продаж перевищує 25
млрд.дол, що складає близько 29% світового ринку [8]. В значній мірі
попит на книги є еластичним, залежним від фази економічного циклу:
криза і рецесія впливають на рівень споживчих витрат і, відповідно,
попит на книги знижується. Компанії у відповідь на ці виклики
оцифровують бізнес, проводять реструктуризацію боргів, капіталів і
діяльності; диверсифікують діяльність, проводять злиття і поглинання
компаній.
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Наступна тенденція – поява товарів-замінників (субститутів),
як альтернативних можливостей проведення вільного часу: зростає
популярність онлайн-ресурсів і інших мас-медіа: Інтернет, соціальні
мережі, комп’ютерні ігри, телебачення і кіноіндустрія. Так, за даними
компанії «TNS  Россия»   питома вага читання скоротилася  в 2013  р.
порівняно з 2008  р.   вдвічі:  з 4%  до 1,9%,   найбільше вільного часу
приділяється телебаченню – 44,5%, радіо – 36,5%, інтернет – 18% [8].

Внаслідок насичення ринків розвинутих країн міжнародні
концерни здійснюють експансію на ринки країн, що розвиваються. Ця
тенденція має місце, оскільки підвищуються загальна письменність
населення і знання англійської мови на фоні глобалізації економічних і
соціокультурних процесів. Так, порівняно з 1,77% середньорічних
темпів приросту світового книжкового ринку канадський концерн
Thomson Reuters має приріст 9,4% річного обороту завдяки
проникненню на ринки Бразилії, Китаю і Індії; Amazon демонструє
середньорічні темпи приросту обороту 25 – 40%, реалізуючи інтернет-
проекти в Китаї,  Японії і в решті решт в усьому світі,  але найбільшу
частину доходу – 56 % приносить американський ринок.

Широке розповсюдження технології «print-on-demand»  (друк
за вимогою) дозволяє продати книгу раніше, ніж вона створена. Один
пристрій може роздрукувати, обрізати і переплести її за п’ять хвилин.
Застосування цієї технології призводить до відсутності запасів
книжкової продукції, зниженню складських витрат і зменшенню
повернень; крім того це є ефективна маркетингова стратегія вивчення
потенційного попиту на товар. За даними міжнародного концерну Jouve,
що працює в сфері електронного контенту і  має філіали у Європі, США
і Китаю, попит на друк за вимогою подвоюється кожного року [4, с. 5].
Найбільше зростання  відбувається у виданні коміксів і фотоальбомів,
щоденно компанія відвантажує близько 5 тис. книг.

Поступовий занепад мережевої бізнес-моделі  (традиційного
продажу книг) через магазини універсального формату – ще одна
тенденція функціонування книжкового ринку. Прикладом може
служити американська мережа книжкових магазинів Borders, яка запізно
застосовувала імітаційну стратегію «услід за лідерами», вирішивши
запустити онлайн-торгівлю традиційними книгами в 2008 р., а
електроними книгами в 2010 р., але не витримавши  конкуренції з боку
Amazon,  у 2011  р.  збанкрутіла;   було закрито 226  магазинів,  решта –
продано. Тобто компанії, які застосовують тільки сітьову бізнес-модель,
не витримують конкуренції з тими, хто займається онлайн-продажем
традиційних і електроних книг.

Відбувається диверсифікація діяльності книготоргових
компаній в напрямку розширення продажу періодики, канцелярії,
музики, відео, фототоварів, дитячих і господарських товарів,
продуктів харчування. Так, річний оборот найбільшої британської
книжкової мережі WH Smith формується і за рахунок канцелярських
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товарів, темпи приросту яких зростають з року в рік і перекривають
щорічне зниження продаж основного асортименту – книг.

Оптимізм викликає світова тенденція постійного зростання
сектору учбової літератури (дитячої і академічної), викликана
розробкою і реалізацією в розвинутих країнах і тих, що розвиваються,
державних програм, спрямованих на підтримку дитячого читання,
навчання і розвитку.
Так, найбільша в світі видавнича група Pearson, 79 % виручки якої
складають учбові видання під відомими брендами: Pearson Education,
Dorling Kindersley, Ladybird i Puffin, впевнено демонструє темпи
приросту продаж  9–10%  на рік.

Однак в Україні нині простежується  зниження обсягів продажу
друкованих книг в сегменті довідково-енциклопедичної, навчальної і
наукової літератури, що спрямовує діяльність найбільших видавництв
на розвиток електронного книговидання і різноманітних цифрових
послуг.  Прогнози акцентують на особливу привабливість для
електронного книговидання довідково-енциклопедичної, словникової,
наукової, навчальної, прикладної книг, використання яких пов’язане
здебільшого із задоволенням інформаційних, пізнавальних потреб.
Одним з перших досвідів є старт національного проекту «Відкритий
світ» [6], спрямований на заміну паперових підручників електронними.
Нові гаджети, мультимедійні технології та інтерактивні уроки – основні
елементи підвищення ефективності учбового процесу на основі
високошвидкісних телекомунікаційних технологій  4-го покоління. Це
відкриває вітчизняним видавцям значний сегмент в цифровому форматі
для навчальної, довідково-енциклопедичної і словникової літератури. У
загальноосвітні навчальні заклади, що долучились до державної
програми «100 відсотків», згідно якої передбачено приєднання усіх шків
до Інтернету [7], будуть передані цифрові лабораторії, мультимедійні
комплекси, учнівські пристрої, що матимуть доступ до освітнього
порталу, на якому  будуть розміщені електронні освітні ресурси. Доступ
до єдиного освітнього порталу – це можливість для учнів сільських шкіл
отримати освіту,  не гіршу за ту,  що надають елітарні ліцеї.  Цей
напрямок є дуже перспективним, оскільки на світовому ринку сегмент
дитячої літератури складає 25 % і постійно зростає на 4-5 %
щорічно.[8].

У видавництвах Німеччини випуск дитячих електронних книг
за рік зріс більше ніж у два рази;  компанія Oriolus,  в асортименті якої
DVD  з мультимедійними посібниками для шкільних предметів виграла
конкурс: її видання ввійшли у список рекомендованих підручників у
Мюнхені. В планах фірми – створення навчальних додатків для
планшетів і смартфонів.  В США  закінчили успішно проект,  який
оцінювався в 9 млрд.дол,  щодо забезпечення кожного американського
учня електронними підручниками. За твердженнями фахівців
дослідницької організації «Democratic Leadership Council»
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впровадження цього проекту дає економію в 0,5 млрд.дол. щорічно [3, с.
17].

Проявляється тенденція одержувати новостну інформацію
через Інтернет, читати газети і журнали через мобільний телефони,
смартфони, комп’ютери. Нову нішу заповнюють компанії, які
випускають спеціальні версії газет і журналів під iPad і інші
мультимедійні планшети.

Наступна тенденція - зростання наукових видань для
спеціалістів і їх дигіталізація в форматі наукових інтернет-баз.
Найбільшим в світі видавництвом наукової літератури є голандсько-
британська група Reed Elseivier, головним напрямком якої є професійна
література (бізнес, право, економіка, природничі науки), а цифровий
сегмент становить 50 % обороту, демонструє найвищі середньорічні
темпи приросту виручки 13,9 % за рахунок зростання передплати на
сайти – наукові інтернет-бази видавця. До цих інформаційних наукових
ресурсів відносяться ScienceDirect (база даних повнотекстових наукових
журналів і книг) і Scopus.com (найбільша база наукових публікацій,
рефератів і патентних записів). Канадський концерн Thomson Reuters,
завдяки платформі Web of  Science надає передплатникам актуальну
інформацію із 9000 найбільш впливових журналів світу з суспільних,
природничих і гуманітарних наук. Ці цифрові послуги складають
близько 90% його обороту. Саме цей формат спеціалізованої літератури
є найбільш затребуваний нині з двох фундаментальних причин:

- ускладнення процесу пошуку необхідної інформації із-за
перенасичення інтернет-простору величезною масою інформації, в т.ч.
непотрібною;

- фактичне урегулювання проблеми авторських прав в інтернет-
середовищі.

В подальшому із розв’язанням цих проблем в країнах третього
світу, в т.ч. в Україні, подібні цифрові послуги будуть поширюватись на
ці території, і світові видавничі концерни  зможуть нарощувати свої
продажі через експансію в країни, що розвиваються.

Виходячи із світових тенденцій розвитку видавничого бізнесу
мегатрендами для видавництв в Україні може бути:

-  частковий перехід від друкованої книги,  як продукта,  до
електроного контенту в різних формах; в найближчі 5 років продаж
цифрового контенту згідно прогнозу [8] перевищить продаж друкованих
видань;

- консолідація і інтеграція  бізнесів, злиття і поглинання компаній,
зміцнення видавничих позицій, розвиток власних мереж дистрибуції:
роздрібної і цифрової (інтернет-сайти українських видавництв,
інтернет-сайти книжкових інтернет-магазинів, інтернет-сайти, що
пропонують електронні варіанти книг, бази даних з можливістю
передплати);
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- найбільші видавці мають створювати і пропонувати власні
рідери, зміцнюючи свій бренд, і активно просуваючи цифровий контент;
в 2015 р. обсяги світових продаж в пристроях для читання ЕК зростуть в
40 разів, і становитимуть близько 3 млрд.дол;

- оскільки потужності поліграфії вітчизняних видавництв не
завантажені повною мірою друкуванням книг і преси, і в подальшому ця
тенденція буде тільки наростати, слід переглянути асортимент їх
виробничих програм в напрямку друку етикеток і тари для пакування.
Так очікується упродовж двох років збільшення попиту на світовому
ринку приблизно в 1,8 разів на етикетки, вироблені  друковано-
цифровим засобом;

- подальший розвиток стратегій диференціації в ніші друкованої
книги слід очікувати в найближчий час: поліграфія задовольняє
індивідуальні смаки споживача, який сприймає інформацію через
органи почуття, і демонструє цінність бренду. Завдяки цьому
традиційна книга залишається важливою частиною
загальнокорпоративної і маркетингової стратегій видавничих концернів

Наступ цифри на літеру змінює не лише бізнес-практики і
технології, а і структуру галузі, поведінку авторів, видавництв і читачів.
На перший план виходять комунікації в цільових аудиторіях
(необхідність їх формування), новітні методи книготворення та
дистрибуції. Витіснення друку триватиме, доки не встановиться стійке
структурне співвідношення між ним і цифрою, не зупиниться зниження
інтересу  до книжкового читання. Перехід на цифру потребує нових
компетенцій, особливо в питаннях автономізації та кооперування, до
чого готові небагато видавництв. Створювані цифровою культурою
блага не витісняють друк, а доповнюють його, цифрові продукти
навертають до традиційної книги, як безумовної цінності (А. Маслоу).
Запропоновані Інтернетом зручності спонукають людей більше читати
(66%), у т.ч. і друковані книги (46%), і навіть купувати їх (89%).

Споживачі цінують можливість доступу до контенту з будь-якого
місця, де є Інтернет, і отримання його в потрібних смислових
конфігураціях, відкритість до змін, можливість діалогу з персонажами і
автором. Завдяки цьому, читачі постають як редактори видань і навіть
як видавці.  Важливими для них є і інші споживчі цінності, а саме
технологічна гнучкість:

- регулювання розміру шрифтів і чіткості зображень,
- придатність контенту до інтерактивної взаємодії (електронне

конспектування і реферування).
У країнах світу відбувається переструктурування видавничої

галузі з огляду на тенденції,  що набирають силу.  Великі
диверсифіковані холдинги переконливо фіксують присутність в
цифровій сфері, не здаючи позицій  на ринку друкованої книги.
Поширення інформаційних технологій поглиблює і розширює сферу
внутрішньогалузевої конкуренції на мегарівень, внаслідок чого
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вітчизняні видавничі компанії мають витримувати конкуренцію з
світовими лідерами – мультимедійними конгломератами і концернами.
Суттєвою допомогою у вирішенні  цих проблем на вітчизняному ринку
є досвід формування та реалізації інноваційних стратегій видавничими
концернами  розвинутих країн світу та аналіз отриманих результатів
(табл. 1).

Таблиця 1
Характерні ознаки основних інноваційних стратегій, що застосовують

міжнародні видавничі групи на світовому ринку
Компанія / вид і
підвид стратегії

Комплекс заходів

Reed Elseivier,
наступальна,
стратегія лідерства

Створює наукові інтернет-бази: ScienceDirect (база даних
наукових журналів) і Scopus.com (найбільша база
наукових публікацій, рефератів і патентних записів) і
отримує найбільшу частину загального прибутку за
рахунок стійкого зростання передплати читачів на
відповідні сайти.

Thomson Reuters,
наступальна,
прогресивна

завдяки платформі Web of  Science надає передплатникам
інформацію із 9000 впливових журналів світу з усіх
областей знань. Ці цифрові послуги складають близько
90% його обороту.

Amazon.com,
наступальна,
стратегія лідерства

Першим, з 1995 р. розпочав продаж on-line друкованих
книг, з 1998 – аудіо- і відеопродукції, з 2008 р. продаж
on-line електроних книг

Satellite Newspapers,
комбінована,
адаптивна

Встановлено з 2004 р. в країнах Європи, Близького
Сходу, Африки і Океанії спеціальні термінали для
індивідуального роздрукування в будь-який час будь-яку
книгу (ЕК) або газету, які видаються на планеті.

OnDemandMachine,
комбінована,
адаптивна

Створено «книжкову машину», яка за лічені хвилини
роздруковує і переплітає будь-яку книгу з Інтернет-
бібліотеки.

Disney,
наступальна,
злиття&придбання

В 2009 р. компанія Disney придбала американську
видавничу групу Marvel, лідера з видання коміксів на
ринках Північної Америки і Європи

Lagerdere,
наступальна
злиття і придбання

Французьке видавництво Hachette Livre, яким володіє
Lagerdere, викупило в 2009 р. 60% долі видавництва
Editions Albert-Rene.

Penquin & Random
House,
наступальна
злиття і придбання
споріднена
горизонтальна
диверсифікація

Злиття видавничих підрозділів німецького медіаконцерну
Bertelsmann i британського Pearson в найбільше
видавництво світу Penquin  Random House з обігом 4
млрд.дол., який контролюватиме  > 26% світового ринку
друкованої літератури і охоплюватиме 250 видавничих
фірм

Hubert Burda Media,
наступальна,
неспоріднена
диверсифікація

Діяльність німецького видавництва Hubert Burda Media,
яке компенсує падіння доходів від продажу друкованих
видань зростанням присутності на інтернет-ринку,
придбавши пакет акцій соціальної мережі Hing з наміром
в перспективі придбання всієї мережі
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Продовж.табл.1
Google,
наступальна,
споріднена
горизонтальна
диверсифікація

Корпорація Google придбала сайт ресторанного гіду
Zagat Survey і видавничих активів компанії John
Wiley&Sons,  яка володіла брендом Frommer’s  і і
випускала довідники для подорожей. Ключовим об’єктом
поглинання став інтернет-ресурс видавництва
Frommers.com – туристичного онлайн-сервісу, який
акумулює інформацію про туристичні напрямки і
різноманітні інтерактивні інструменти для мандрівників.

RR Donnelley,
наступальна,
інноваційна
диверсифікація

Поліграфічна корпорація RR Donnelley здійснює
стратегію агресивних поглинань високотехнологічних
фірм для диверсифікації своєї діяльності і зміцнення
позицій на ринку. Упродовж 2010 – 2012 рр. нею були
придбані компанії Nimblefish Technologies, 8touches.com
– сайт, Journalism Online, LLC – виробника інноваційного
програмного забезпечення Press+, який дозволяє
видавцям додавати на свої сайти функцію платного
перегляду матеріалів, тобто продавати веб-контент, і інші
компанії

Kmart,
імітаційна,
услід за лідерами

Компанія Kmart, яка володіла мережею Waldenbrooks,
викупила  Borders, і почала з 2008 р.онлайн-торгівлю
друкованими,  а з 2010  р.  –  e-book,  маючи намір
конкурувати з онлайн-рітейлором Amazon.com.

Amazon.com.,
наступальна,
стратегія
концентрованої
диверсифікації

Фірма шукає нові види діяльності, які доповнюють вже
існуючі в технологічному або комерційному плані для
одержання синергетичного ефекту і розширення
потенційного ринку. Amazon збільшує продаж
електроних рідерів AmazonKindle, які дозволяють
поповнювати свою бібліотеку прямо з інтернету

WH Smith,
комбінована,
концентрована
диверсифікація

Британська мережа впроваджує поряд з книжковим
рітейлом, для якого характерним є щорічне падіння
темпів продажу, продаж широкого асортименту
канцелярських товарів

Amazon.com.,
наступальна,
конгломеративна
диверсифікація

Компанія здійснює торгівлю 34 категоріями товарів:
друкованими і електроними книгами, предметами
побуту, електроніки, спортивними і дитячими товарами,
продуктами харчування на ринках Китаю, Великої
Британії, Японії, Німеччини, Франції і ін.

Медіа-холдинг
Руперта Мердока,
захисна,
випереджаюча
реструктуризація

Продаж соціальної мережі My Space і розподіл  імперії на
дві структури: «21st Century Fox», яка займатиметься
телевізійними і кіно-проектами, і «News corporation», що
сфокусує свою діяльність на видавничому бізнесі:
продукуванню газет The  Wall  Street  Journal,  The  Times,
The Sun i New York Post .
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Продовж.табл.1
CPI Group,
захисна,
реструктуризація
власності

Одна з найбільших поліграфічних компаніій світу
CPI Group, яка належала синдикату європейських банків,
з річним оборотом 450 млн.євро, і володіла 17
поліграфічними компаніями у Франції, Великій Британії,
Німеччині, Нідерландах і ін.,  з загальнорічним обсягом
накладів в 0,5 млрд. книжок, була придбана
консорціумом інвесторів. За результатами угоди була
скорочена кредиторська заборгованість CPI Group з 120
млн до 15 млн.євро. Контрольний пакет акцій (52 %)
отримала французька інвестиційна група Impala, 24 %  -
французький державний банк BPI Finance, 24 % - топ-
менеджмент компанії.

Grupo Planeta,
наступальна,
горизонтальна
диверсифікація

Іспанський медіа-холдинг розвиває продаж друкованих і
електроних книг (40% обороту), решта - телебачення,
радіо і преса

Авторська розробка на основі джерел [8, 13, 14, 15, 16]

Інтернет стимулював інтегрування видавничої і медійної галузей,
формування на цій основі галузі мультимедійної, синтезувавши текст,
звук, відео, спричинив увиразнення у книзі ознак і функцій
мультимедійного (крос-медійного) продукту. А притаманний йому
«ефект присутності» зробив усіх включених в орбіту книги осіб її
співтворцями.

Відбувається підпорядкований цій же тенденції процес
інтегрування видавничої справи з медіа-індустрією – проникнення
видавництв у структуру мультимедійних компаній або функціонування
їх як одиниць диверсифікованого медійного бізнесу. Цей перехід
успішно застосований в сегменті дитячої продукції, коли медійний
конгломерат представляє сюжети і героїв у форматі телевізійних
мультсеріалів у канцтоварах, розмальовках, навчальних і розвивальних
книгах, журналах [12. с. 12]. Він реально задіює синергетичний
механізм, однак доступний не всім, бо потребує солідних інвестицій.
Міжнародна мультимедійна компанія UMH є привабливою для
інвесторів активно зростаючою групою у Східній Європі. Упродовж 20
років існування UMH застосовує і впроваджує наступальні інноваційні
стратегії, які забезпечили компанії позицію лідера на вітчизняних
ринках Інтернету, радіо та преси. Тобто інвестиційно привабливими є ті
компанії, які вже застосовують інноваційні стратегії, займаючи
стратегічні зони господарювання (СЗГ).

Системність кризи вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі
проявляється в неефективності традиційних технологій друкарства,
неефективності відтворення, особливо інноваційного, і технологічного
старіння підприємств;  неефективності збуту і управління,
неплатоспроможності і фінансовій нестійкості підприємства. Процес
переходу до мережевих технологій видавничого процесу потребує
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глибокого аналізу, значних інвестицій і впровадження інноваційних
стратегій розвитку підприємств ВПГ, в тому числі застосування
корпоративних стратегії диверсифікації, пов’язаних з відновленням,
економією і реструктуризацією портфеля ділової активності.

В більшості обстежених підприємств, що входять до складу
ДАК»Укрвидавполіграфія» випускається продукція, яка користується
все меншим попитом: рекламна, бланкова продукція, підручники,
довідники, словники – із-за наступу цифрових технологій всі ці
сегменти переміщуються в Інтернет і потребують від компаній
відповідних кроків щодо диверсифікації виробництва і нових стратегій
(за останні два роки кількість випущених видань зменшилась на 55 %, а
тиражність – на 32 %).

Однак фахівці ДАК «Укрвидавполіграфія» не усвідомлюють
глибину проблем, їм поки ще не доступні навіть наслідувальні стратегії
в роботі з електронними виданнями, не знайдено відповіді на питання:
як оцифровувати видані книги, архівні, бібліотечні фонди і хто на яких
засадах повинан цим займатися; які технології і формати
використовувати при підготовці, просуванні і продажу електронних
книг; яким буде майбутнє конкурентне середовище, адже вітчизняний
контент має змагатиметься із цифровими продуктами світу.

Базуючись на методиці визначення інтегрального показника
інвестиційної привабливості компанії для впровадження інноваційних
стратегій [17, с.162] були розраховані відповідні показники по групі
підприємств, що входять до складу Державної Акционерної Компанії
«Укрвидавполіграфія» і представлені  в табл. 2. Критеріями вибору
найефективнішого показника здатності фірми до впровадження
інноваційної стратегії згідно шкали  Харрінгтона [10, с. 367- 369],  є
такі:     (0 – 0,19)    -  непривабливі;  (0,2 – 0,36) – низька привабливість,
(0,37 – 0,62) – задовільна привабливість,   (0,63 – 0,79)   - достатня
привабливість,  > 0,80   - високий рівень привабливості.

Узагальнюючі показники здатності обстежених підприємств
ВПГ до впровадження інноваційних стратегій, і аналізуючі наявні в цей
час стратегії, представимо результати в табл.2.

Очевидно,   згідно розрахункам,  що підприємства №№ 1, 5, 13,
14, 7 мають лінгвістичні оцінки згаданої шкали Харрінгтона «погано» і
«незадовільно», тобто вони є інвестиційно непривабливими для
впровадження інноваційних стратегій розвитку.

Підприємства №№ 2, 3, 4, 8 – мають оцінку «задовільно»; №10 і
№11 – достатньо привабливі, №6, №9 і №12, з оцінкою шкали «добре» -
є привабливими, а видавничий холдинг UMH (№ 15) – є надзвичайно
привабливим для інвесторів, що підтверджує практика його
інвестування останні 10 років з урахуванням зовнішніх запозичень:
розміщення акцій на Лондонській біржі на суму 45 млн.дол.
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                                                       Таблиця 2.
Визначення типу стратегій досліджуваних підприємств

видавничо-поліграфічної галузі
Наявний тип стратегії в групі

компаній
Компанії,

Кін
Рекомендований тип
інноваційної стратегії

Стратегія – пасивна (відсутність
стратегії), – грунтується на
намаганні утриматися на
наявному ринку, пропонуючи
традиційну продукцію
(друкована продукця).

1. Атлас- 0,33;
5. Харків- 0,33; 13.
Поліграф-книга-
0,10;
14. БКФ- 0,259;
7. Харківська
друкарня №2 – 0,378

Стратегії
відновлення, економії
та реструктуризації
на корпоративному і
бізнес-рівнях
(фінансова
реструктуризація,
реструктуризація
виробництва);
впровадження
технології «друк за
вимогою»

Cтратегія не сформована.
Сукупність дій, що відносяться
до інноваційних процесів, є
близькими до оборонної стратегії
(стратегія очікування)

2.Київська правда -
0,42;
3.Прапор- 0,46;
4. Глобус – 0,42
8.Галицька книга –
0,417

Стратегія
реструктуризації і
диверсифікації
виробництва.
Стратегія
послідовника і
нішера.
Купівля ліцензій,
пошук нових джерел
продукування і
просування
традиційної книги,
впровадження
технології «друк за
вимогою».

Оборонна, залишкова:
проникнення наявного товару на
нові ринки за рахунок пошуку
нових ринкових ніш. Обидві
стратегії не передбачають зміни
у технології, оскільки
грунтуються на використанні
наявного потенціалу і досвіду
фахівців маркетингових служб
підприємства.

10. Укркнига –
0,631;
11. Львів
поліграфпостач
- 0,651

Прямування за
лідером,
дифференціація
продукції,
диверсифікація
виробництва;
формування,
впровадження
технології «друк за
вимогою»,
агрегування
електронного
контенту, продаж
друкованих,
аудіокниг і ЕК,
електронне
бібліотечне
обслуговування
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Продовж.табл.2
Адаптаційна, проведення
часткових  змін в організації,
удосконалення раніш освоєнних
товарів

6. Волинська
обл.друкарня-
0,885;
9.УкрНДІСВД-
1,025;
12.Укрполіграф
постач – 1,22

Наступальна,
стратегія лідерства:
розширення лінії –
передбачає
розроблення нової
продукції для
наявних ринків, вона
є типовою для зрілих
галузей; створення
зручного для
різноформатного
використання
контенту;
забезпечення його
захисту; електронне
бібліотечне
обслуговування

Наступальна, стратегія лідерства,
впроваджує стратегії в усіх СЗГ,
постійне введення на ринок
нових продуктів і завоювання
нових ринків

15. Холдинг
UMH – 5,35

Наступальна,
стратегія лідерства:
диверсифікація для
нових територій
шляхом розроблення
нової продукції для
нових ринків;
створення зручного
для різноформатного
використання
контенту;
забезпечення його
захисту; розвиток
багатоканальної
дистрибуції

На стадії поглиблення кризового стану і високої вірогідності
банкрутства застосовуються корпоративні стратегії  відновлення,
економієї і реструктуризації на корпоративному і бізнес рівні
(виробництва та активів). Стратегія відновлення спрямована на
відродження дочірніх фірм,  а не на їх  ліквідацію,  і це може бути
використано для підприємств, які входять до складу холдингу
«Укрвидавполіграфія»:  Львівської  книжкової  фабрики  «Атлас»,
видавництва  «Харків», «Поліграфкниги» (м. Київ), «Білоцерківської
книжкової фабрики», «Харківської друкарні  №2», які утворили групу
найменш інвестиційно-привабливих підприємств щодо впровадження
інноваційних стратегій. Корпоративна стратегія економії передбачає
скорочення кількості підприємств, зменшення масштабу диверсифікації
і концентрацію капіталу на найбільш привабливих сферах діяльності.
Навіть успішна компанія, така як видавничий холдинг UMH застосував
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стратегії економії і адаптаційної реструктуризації, спрямовані на
подолання негативних тенденцій на ринку і виживання підприємств в
умовах системної кризи, скоротивши 6 філіалів компанії ЧАО
«Комсомольская правда –  Украина»,  що входить до складу УМХ і
займається видавничою і поліграфічною діяльністю  в  АРК,  Харкові,
Львові, Донецьку, Запоріжжі і Дніпропетровську.

Всупереч загальній тенденції зниження обсягів випущеної
книжкової продукції (кількості видань і накладів, працюючих
видавничо- поліграфічних підприємств), з’являються на вітчизняному
ринку видавництва і видавничі організації, які диверсифікують свою
діяльність, впроваджують нові технології, в т.ч. інтернет-продажі
друкованих e-book, шукають і формують ніші, будують вертикально-
інтегровані структури і демонструють високі темпи зростання обсягів
кінцевої продукції

Завдяки технології «Друк за вимогою» видавництва можуть
активізувати пасивну частину своїх напрацювань без використання
послуг поліграфічних підприємств: в її основі  - бажання  клієнтів, в т.ч.
«запізнілих» мешканців місцевостей, де відсутня книжкова торгівля,
придбати примірник розпроданого видання. Особливо це вигідно за
дефіциту обігових коштів, що характерно для більшості вітчизняних
видавництв і поліграфічних підприємств, Для впровадження цієї
стратегії  потрібні інвестиції, система агрегування контенту і доступу до
нього, ідентифікації виданих продуктів, звітності про них та
розрахунків із авторами. Першим на вітчизняному ринку цю стратегію
комплексно впровадив Харківський книжковий клуб «Клуб сімейного
дозвілля», залучивши іноземні інвестиції і побудувавши вертикально-
інтегровану диверсифіковану компанію, в результаті зайнявши
лідируючі позиції на вітчизняному ринку щодо обсягів реалізації,
доходів і прибутку. Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» (м.
Харків) нині посідає 1 місце серед українських компаній за кількістю
друкованих видань і обсягами тиражів, збільшивши за 2 роки загальну
кількість видань на 87 % і  тиражі – на 56 %.

Далі за обсягами –  харківське видавництво «Фоліо»,  у якого
кількість видань зросла на 36  %,  а тиражі –  на 21%;    воно є одним з
найбільших в Україні, успішно витримує  експансію електронної книги,
активно впроваджуючи стратегії ніші. По-перше – це дорогі
подарункові видання, надруковані на папері ручної роботи з накладом
до 100 екземплярів і палітуркою з натуральної шкіри. Вартість такої
книги коливається від 1,5 до 200 тис.грн. Друга ніша – випуск книжок в
найнижчому ціновому сегменті (в межах 10 грн.), придбання яких  не
впливає суттєво на  сімейний бюджет  споживача.   Використання цих
новітніх комунікаційних технологій  є передумовою заміни
видавництвами мегастратегії «видаю – просуваю» на стратегію
«просуваю – видаю», що суттєво знижує ризики діяльності.
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З активним розвитком цифрових технологій інтернет став
важливим пріоритетом у розвитку бізнесу групи UMH. Шляхом
придбанння і розвитку власних проектів, компанія сформувала
портфель із понад 15 проектів з покриттям української аудиторії в 47%,
що свідчить про застосування стратегій диверсифікації діяльності і
розвитку ринку.UMH  розвиває власну роздрібну мережу в форматі
convenience store, де поряд з пресою продаються товари повсякденного
попиту.  За п’ять років мережа домоглася лідерства за масштабом –
кількість точок мережі перевищила  850,  а число клієнтів сягнуло 27
млн. (стратегія товарної експансії).   Інноваційна діяльність UMH
проявляється також в  придбанні ліцензій, зокрема  на російські газетні
бренди «Аргументи і факти» і «Комсомольська правда»,  журнал
«Футбол».  Придбавши в 2010 р. ліцензію на видання журналу «Forbes»
UMH-group успішно реалізує цей проект, щомісяця випускаючи журнал
Forbes-Україна,  який вийшов на 5  місце в світі за результатами
діяльності у 2012 р. серед ліцензійних видань під брендом Forbes,
проводячи конференції Forbes і розвиваючи бізнес-ресурс Forbes-ua
(стратегії удосконалення діяльності і продукту, товарна експансія).

Очевидно, що холдинг активно впроваджує споріднену
горизонтальну диверсифікацію, зайнявши лідируючу позицію на ринках
інтернету, радіо та преси в Україні і інших країнах пострадянського
простору. Базовий бізнес компанії – виробництво контенту для всіх
видів медіа, інтегровані чотири стартегічні бізнес-одиниці компанії:
UMH Online, UMH Radio & TV, UMH Publishing та UMH Russia. Цільові
ринки компанії – доросле російськомовне населення пострадянського
простору, що становить близько 155 млн.чоловік, де на даний момент
компанія покриває близько 12 % аудиторії або 18,6 млн. чоловік.

Висновки.
На основі дослідження інноваційних наступальних стратегій, які

було запроваджено  міжнародними компаніями на світовому ринку
через процеси злиття і поглинання їх видавничих і поліграфічних
підрозділів, запровадження реструктуризації активів і виробництва,
виявлено тенденції зміцнення  ринкових позицій, відкриття нових
ринків і технологій та утворення могутніх холдингів. Аналізуючи наявні
стратегії функціонування обстежених вітчизняних підприємств ВПГ і
узагальнюючі показники їх здатності до впровадження інноваційних
стратегій, проведено розподіл підприємств на групи згідно рівня
інвестиційної привабливості і розроблено пропозиції і рекомендації
щодо впровадження різних типів інноваційних стратегій по кожній
групі підприємств.

Наведені рекомендації є важливою базою для подальших
досліджень в  напрямку діагностики глибини і проявів кризового стану
підприємств галузі, і вибору відповідних антикризових інноваційних
стратегій.
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РОЗДІЛ 5. МІСЦЕ  ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ВИЩОЇ
ОСВІТИ В  СОЦІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОМУ  РОЗВИТКУ

5.1.  Инициализация проектов на предприятиях в условиях
оппортунистического поведения персонала

Глобальная конкуренция, открытость мировых рынков влечет за
собой повышение качества продукции, работ и услуг на фоне тенденции
к сокращению их жизненного цикла, что требует от организаций
постоянных улучшений, модификаций представляемой продукции,
внедрения инноваций. В таких условиях предприятия, не меняющиеся
под действием внешних факторов, отказывающиеся от запуска новых
проектов,  обрекают себя на гибель.  В тоже время,  существует ряд
факторов, как способствующих, так и препятствующих успешному
запуску новых проектов, которые необходимо учитывать, уже начиная с
этапа инициализации проекта. Что обуславливает научно-практическую
актуальность выбранной тематики исследования.

В многочисленных фундаментальных работах ведущих
отечественных ученых, таких как: С.Д. Бушуев, К.Ф. Ковальчук,
Д.Е. Козенков, В.В. Малый, Е.В. Пономаренко, С.К. Чернов и др.
рассмотрены ключевые теоретические и практические аспекты, а также
методология и инструментарий управления предприятиями в целом и
проектами в частности, проанализированы отдельные элементы
управления проектами на предприятии [1], функциональные аспекты
проектного анализа [2], практические аспекты профессиональной
деятельности менеджеров [3]. Не смотря на это, остается не достаточно
освященным вопрос влияния человеческого фактора на успех
реализации всего проекта. В частности, нет конкретных рекомендаций
касательно нивелирования оппортунистического поведения персонала
вызванного инициализацией новых проектов, что и обусловило выбор
темы, цели и задач исследования. Целесообразно разработать
эффективную модель проведения изменений на основе методов
воздействия на оппортунистическое поведение персонала предприятия
на этапе инициализации проекта. Для чего необходимо  выявить
трудности, с которыми сталкиваются организации при внедрении
новшеств; осуществить анализ причин и методов воздействия на
оппортунистическое поведение персонала; разработать модель,
позволяющую успешно проводить изменения, вызванные
инициализацией нового проекта.

Высококвалифицированный проектный менеджер еще на
начальных стадиях проекта рассчитывает количество и квалификацию
необходимых специалистов. Зачастую участники проектной группы на
время реализации инициированного проекта переходят в оперативное
управление к техническому руководителю проекта и менеджеру
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проекта, оставаясь при этом в административном подчинении
непосредственного линейного руководителя. При этом пропадает
принцип единоначалия. Кроме того, во многих случаях специалисты, из
числа которых формируется новая команда проекта,  не имеют четкого
представления о существующих методах и инструментах управления
проектами, а также структурного представления о проекте в целом, что
вызывает с их стороны оппортунистическое поведение.

Между тем, человеческие ресурсы способны оказывать на исход
всего мероприятия, как положительное влияние (персонал всячески
способствует реализации идеи), так и отрицательное (сопротивление
проводимым изменениям, проявляющееся в различных формах – от
скептицизма и критики до открытого выражения недовольства,
саботажа). Кроме того, это одна из самых трудно прогнозируемых
составляющих, поскольку практически не возможно заранее
предугадать реакцию коллектива на инициализацию нового проекта.
Сложностью является и формирование из отдельных разнородных
элементов (сотрудников предприятия) новой эффективной команды
проекта. Эффективная команда – это не просто подобранная случайным
образом группа людей - это группа, в которой каждый из участников
согласованно действует с целью достижения конечного результата.

Поскольку объект проектирования, как и сама организация,
существуют не изолировано, то необходимо проводить регулярный
мониторинг факторов влияния, а именно: внешнего, внутреннего и
непосредственного окружения (рис.1, позиция 1) для своевременного
выявления проблем и устранения так называемых, «узких  мест».

Согласно [2, стр.109], для исследования внешнего окружения, как
правило,  выделяют семь областей:  экономику,  политику,  рынок,
технологию, правовое регулирование, международное положение и
социальное поведение. Внутренняя среда анализируются по следующим
ключевым направлениям: персонал инициируемого проекта (его
потенциал, квалификация); производство (организационные,
технические, технологические, операционные характеристики, научные
достижения и разработки); организация управления; финансовые
показатели; маркетинг; организационная культура. Непосредственное
окружение анализируется с помощью таких компонент, как:
поставщики, конкуренты, покупатели, субподрядчики и пр. Результатом
мониторинга выступает полученная информация, на основе которой и
делаются оценки в отношении текущего положения организации, а
также вывод о наличии той или иной проблемной ситуации (рис.1,
позиция 2).

Решение проблемы сокращает разрыв между существующим и
желаемым состояниями. Таким образом, на следующем этапе
производится оценка альтернатив и выбор оптимального варианта
выхода из проблемной ситуации (рис.1, позиция 3), что позволяет
приблизиться к желаемому состоянию объекта управления.
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Рис. 1. Модель проведения изменений в организации

Между тем, здесь возможны два пути решения проблемы.
Первый обеспечивает минимальный уровень риска, так как для решения
проблемы используются ранее разработанные и апробированные схемы.
При этом существует опасность того, что прошлая модель не сработает
в новых условиях. Второй вариант предполагает разработку новых
подходов к решению проблемы, инициализацию инновационного
проекта. Опыт показывает, что у менеджера зачастую существует
искушение пойти по старой, проторенной дорожке (рис.1, позиция 3.1),
а для революционных изменений нужна большая смелость, но, как
отмечал Сенека: «Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат».
Опираясь на предложенную сентенцию, выбираем инновационный путь
развития (рис.1, позиция 3.2) и переходим к следующему этапу.

1. Мониторинг внешней, внутренней и непосредственной среды

2. Выявление проблемной ситуации

3. Поиск путей решения проблемы – анализ альтернатив

4. Побуждение персонала к действиям

5.  ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Выбор «команды поддержки», сторонников
5.2. Выбор руководителем стиля управления изменениями
5.3. Выбор эффективных мотиваторов для команды проекта (ключевых фигур
проекта)
5.4. Выявление причин оппортунистического поведения персонала
5.5. Выбор методов воздействия на сопротивление изменениям со стороны
сотрудников

7. Закрепление достигнутых результатов

3.1. Выбор ранее используемых
моделей для решения проблемы

3.2. Выбор инновационного пути
решения проблемы
инициализация проекта

6. Контроль промежуточных
результатов

6.1. Внесение корректировки в
процесс осуществления инноваций
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Однако, зачастую, кроме заказчика проекта, инвестора и
инициатора преобразований (будь то кадровые перестановки,
организационные изменения, техническое переоснащение либо
изменения др. характера) персонал не испытывает желания что-либо
менять, а проектный менеджер сталкивается  с действием закона
Ньютона, говорящего о том, что тело, находящееся в состоянии покоя,
стремиться оставаться в этом состоянии. Исключением выступают
ситуации, когда персонал предприятия и выступает инициатором
перемен. В противном случае, высок риск возникновения негодования,
непонимания, скептицизма, а в некоторых случая и саботажа со стороны
подчиненных.

Заранее предполагая оппортунистическое поведение
сотрудников, проектному менеджеру необходимо представить
проблемную ситуацию, как безвыходную, создать атмосферу
напряженности. Опыт показывает, что информация о надвигающемся
кризисе на предприятие заставляет персонал активизироваться и
мобилизовать ресурсы. Побуждающей информацией для персонала на
этом этапе может быть: угроза ухода из организации ключевых,
авторитетных фигур; потеря ряда крупных клиентов; отрицательные
финансовые, сбытовые, производственные и иные показатели в случае
отказа от инициализации нового проекта (рис.1, позиция 4).

После подготовки благоприятного микроклимата для внедрения
инноваций и формирования команды проекта, переходим
непосредственно к этапу осуществления изменений в организации
(рис.1, позиция 5). Одной из первых задач на этом этапе выступает
выбор «команды поддержки» -  сторонников инновационного проекта,
т.е. определение тех членов и их управленческих команд, которые
способны на активное содействие инициируемому проекту. Последние
должны отвечать определенным требованиям:

1) иметь определённый вес в организации (не обязательно
формальный) пользоваться авторитетом среди сотрудников;

2) команда поддержки должна охватывать контролем
максимальное число ключевых ресурсов, необходимых для успешной
реализации задуманного проекта: материальные, финансовые,
технические и пр.;

3) команда должна быть максимально эффективной.
Далее необходимо определить степень делегирования

руководством части полномочий, касающихся процесса управления
изменениями. Можно выделить три основных стиля:

1) жёсткое авторитарное руководство проектного менеджера,
заключающееся в: единоличном принятии решений, навязывании своего
видения проблемы подчинённым, четком структурировании их работы,
а также психологическом давлении на персонал и угрозах. Эта модель
имеет ряд недостатков, т.к. именно высокий авторитет, а не
авторитарные методы управления позволяют руководителю достигнуть
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взаимопонимания с командой и сделать её активным помощником в
реализации нового проекта.

2) демократичное руководство с присущим ему делегированием
полномочий,  характеризующееся:  групповыми обсуждениями нового
проекта, хорошо налаженным процессом  обратной связи, созданием
самоуправляемых или инициативных групп, принятием коллегиальных
решений. Этот стиль позволяет проектному менеджеру добиться
широкого диапазона мнений, достигнуть значительной
информированности персонала, максимальной их вовлечённости, а
также устранить эффект настороженности в преддверии
предполагающихся изменений. Для принятия группового решения и
выбора оптимального для всех варианта существуют принципы
группового отбора, как: принцип большинства, добрых намерений,
диктатора, вето, Курно, Еджворта, а также принцип Парето.

3) комбинированное руководство процессом нововведений,
сочетающее принципы демократичного управления с принципами
единоначалия, когда управляющий принимает авторитарные решения с
учетом предварительных обсуждений в коллективе и консультаций с
профильными специалистами.

Каждый из обозначенных стилей не лишен достоинств и
недостатков, а в отечественной и зарубежной практике существуют
одинаково успешные примеры, как четко структурированного
управления, так и абсолютно либерального. Выбор проектным
менеджером того или иного направления зависит от конкретной
ситуации и уровня развития сотрудников.

Работа над новым проектом – это, от части, работа с мотивацией
команды проекта. Общеизвестно, что люди не будут вкладывать усилия
в работу, если им не интересно вознаграждение за потраченное время и
труды.  Вариантов мотивирования команды проекта множество -
начиная от материального вознаграждения и возможности
профессионального роста, и заканчивая методами психологического
стимулирования.  Между тем,  в случае выбора неверного мотиватора в
проигрыше оказываются обе стороны: сотрудник не заинтересован в
активном участии в инновационном проекте, чувствуя не
удовлетворённость, а проектный менеджер – не получает от него
должной отдачи на которую рассчитывал. Одним из вариантов решения
данной проблемы, может стать составление мотивационных профилей.
Однако стоит учитывать,  что этот  процесс трудоёмкий,  а значит,  не
приемлем в условиях дефицита временных ресурсов.

На следующем этапе,  используя,  как один из возможных
вариантов, метод «Дерево проблем» определяем комплекс причин,
вызывающих оппортунистическое поведение персонала предприятия в
связи с инициализацией нового проекта, среди которых можно
выделить несколько блоков. Технические причины - нехватка
профессиональных знаний и навыков; неопределённость из-за нехватки
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информации; внедрение новых формальных процедур.
Внутриполитические - перестановки в структуре власти; конфликт
«старой» и «новой гвардий»; перераспределение ролей, функций и
ответственности среди членов команды проекта. Культурологические,
психологические -несоответствие ценностей работника
внутрифирменной системе ценностей; ощущение потерь; работа, не
отвечающая характеру сотрудника; конфликт интересов; уверенность,
что инициируемый проект ухудшит существующее положение дел.

Искусство управляющего на этом этапе заключается в переводе
причин конфликтных ситуаций и оппортунизма в конструктивное
русло. Таким образом, определив причины, переходим к следующему
этапу – разработке тактики, направленной на преодоление
оппортунистического поведения персонала предприятия. Выбор того
или иного метода зависит от условий, в которых приходится принимать
решение, а также от ряда параметров: обеспеченности
информационными, материальными, финансовыми и иными ресурсами,
временных ограничений, микроклимата в организации, корпоративной
культуры (табл. 2).

Таблица 2
Методы воздействия на оппортунистическое поведение персонала

предприятия

Метод
Ситуации, в которых

рекомендуется
использовать метод

Преимущества
метода

Недостатки
метода

Принуждение

Проектный менеджер
(инициатор изменений)
обладает достаточной
властью; низкая
квалификация и
ограниченные способности
персонала;  временные
ограничения – минимальны

Быстрота
преодоления
сопротивлени,
низкие
временные
затраты

Может
возникнуть
отрицательный
эффект,
нежелание
выполнять
приказы,
неприязнь к
инициаторам
нововведений

Манипуляция

В случае финансовых
ограничений; когда
персонал не
высококвалифицированный
но с большими
способностями

Недорогой
метод и
относительно
быстродейству
ющий

Может создать
ряд других
проблем, если
персонал
распознает
манипуляцию

Поддержка

В случае,  когда
оппортунизм вызван
страхом неизвестности из-
за грядущих изменений

Позволяет
создать
положительны
й образ лидера
инноваций

Значительные
временные
затраты, не всегда
приносит
желаемые
результаты
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Продовж.табл.2

Переговоры

В случае, когда инновации
влекут за собой
сопротивление части
персонала, способной
оказывать существенное
влияние на ход реализации
проекта

Позволяет
значительно
ослабить
степень
сопротивления
ключевых
фигур

Риск того, что и
другие члены
организации
потребуют
уступок; метод
дорогостоящий

Участие

В случае, когда проектный
менеджер не владеет в
полном объёме
информацией, необходимой
для успешной реализации
проекта; персонал
высококвалифицированный
, с большими
способностями

Обеспечивает
нематериальну
ю мотивацию
персонала,
«свежий»
взгляд на
проблемную
ситуацию

Требует больших
затрат времени,
существует
угроза принятие
неправильного
ключевого
решения

Обучение и
информирова-

ние

В случае, когда
оппортунизм вызван
отсутствием или
недостаточностью
информации у персонала

Позволяет
снизить
уровень
сопротивления
из-за
ликвидации
страха перед
неизвестным

Требует
значительных
затрат времени

Каждая из нижеперечисленных тактик не лишена достоинств, но
имеет и недостатки, а выбор проектным менеджером того или иного
варианта должен основываться на ситуационном анализе При этом
проектный менеджер должен не только в совершенстве владеть
информацией об объекте управления, опытом и системностью
мышления, но также обладать мастерством общения и влияния на
персонал и прочих участников проекта (инициатора проекта, заказчика,
инвесторов, контрактора проекта и др.).

На следующем этапе осуществляем промежуточный контроль
над ходом реализации инновационных изменений, с целью выявления
отклонений проводимой кампании от первоначальных задач (рис.1,
позиция 6). Под отклонениями подразумеваются расхождения,
возникающие между согласованным, зафиксированным состоянием и
фактическим результатом. Если таковые обнаружены, возвращаемся к
предыдущим этапам для осуществления корректирующих действий
(рис.1, позиция 6.1).Управление отклонениями сводится  к управлению
тремя ключевыми блоками, тесно связанными друг с другом:
управлению рисками, проблемами и  изменениями.

В случае отсутствия необходимости в корректирующих
действиях, переходим к заключительной стадии модели проведения
изменений на предприятии. Опыт показывает, что работая над новым
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проектом, команда испытывает желание, как можно скорее увидеть
положительные сдвиги, достигнутые в результате инновационных
преобразований. Отсутствие же быстрого успеха (разной степени
значимости) вызывает у персонала разочарование и
оппортунистическое поведение в дальнейшем. Поэтому необходимым
является закрепление достигнутых результатов (рис.1, позиция 7). Так,
даже незначительные изменения в лучшую сторону будут выступать
для команды проекта мощным мотиватором дальнейших активных
действий в направлении инновационных преобразований, а также
положительным свидетельством того, что усилия, направленные на
изменение текущего положения дел, затрачены не зря.

Проведенное исследование позволило прийти к следующим
выводам. Инновационная активность предприятия – необходимая
составляющая выживания и успешного существования в современной
бизнес-среде, т.е. организации, формирующие стратегическое видение
на основе применения инновационного подхода, имеют все шансы на
завоевание лидирующих позиций в своей отрасли, увеличение темпов
развития, объёмов прибыли, сокращения уровня издержек и ряд других
преимуществ. В тоже время на этапе инициализации инновационных
проектов необходимо учитывать ряд компонент, ключевое место среди
которых занимают человеческие ресурсы, способные оказывать на ход
реализации проекта как позитивное, так и негативное влияние.
Игнорирование этого факта приводит к угрозе провала реализации всего
инновационного проекта или значительному снижению его
эффективности (коммерческой, бюджетной, экономической и др.) Т.о.,
выявление причин оппортунизма со стороны персонала, а также
использование предложенных методов воздействия на
оппортунистическое поведение в условиях инициализации нового
проекта, является для проектного менеджера неотъемлемой частью
процесса управления деятельностью команды.

Предложенная модель и методы воздействия на оппортунизм со
стороны персонала, а также практические рекомендации, изложенные в
работе, имеют универсальный характер и могут быть применены на
предприятиях любой отрасли для нивелирования оппортунистического
поведения, вызванного не только инициализацией новых проектов, но и
иными причинами организационного, производственного и другого
характера.
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5.2.   Інтелектуалізаційна складова міжнародного руху
людських ресурсів в умовах глобалізаційного розвитку

Внаслідок посилення ролі глобальної інтеграції та кооперації, все
більш істотне місце займає інтелектуалізація міжнародного руху
людських ресурсів. У рамках вивчення інтелектуалізації міжнародного
руху людських ресурсів збільшується роль вивчення форм, напрямків та
простору інтелектуалізації міграції, туризму та транзитно-професійної
діяльності працівників. Актуальність теми інтелектуалізації
міжнародного руху людських ресурсів зумовлює її зв'язок з такими
важливими науковими та практичними завданнями, як спрямованість
міграційних потоків та їх концентрація у найбільш економічно
розвинутих регіонах, інтелектуалізація міжнародної міграції, державне і
недержавне регулювання та врахування соціально-економічних
наслідків руху людських ресурсів, їх позитивних і негативних проявів та
результатів.

Формування і розвиток наукових уявлень про інтелектуальну
міграцію та явище «відпливу інтелекту»  слід пов’язувати з іменами
таких українських та російських вчених як О. О. Грудзінський, Л. І.
Лєденьова, І. О. Малаха, Т. В. Наумова, В. В.Омельченко,    Я. В.
Петрова, І. Г. Ушлаков та ін.

Багато уваги вивчення цього явища було приділено викладачами
Харківського національного університету ім. Каразіна, серед них праці
Н.  Є.  Прохоренко та В.  М.  Ніколаєвського.  Так,  у своїх роботах О.  О.
Грудзінський [1, с. 124] розглядає міжнародну науково-технологічну
співпрацю, її причини, переваги та бар’єри, звертає увагу на можливість
міждержавної кооперації без «відпливу умів». Л. І. Лєденьова описує
відтік молодих спеціалістів та студентів, що навчаються за кордоном,
розглядає сучасний етап «відпливу молодих умів» в контексті
інтернаціоналізації освіти та глобалізації інтелектуальної освіти. І. О.
Малаха та І. Г. Ушлаков  [2] розглядають особливості процесу
інтелектуальної міграції, а саме пояснюють фактори, що сприяють
«відпливу умів», наслідки та основні концепції державної політики в
даній сфері. Т. В. Наумова акцентує увагу на причинах інтелектуальної
міграції в країнах виїзду та основних напрямках міграції,  створює
портрет інтелектуального мігранта. В. М. Ніколаєвський та В. В.
Омельченко [3] у своїх публікаціях розглядають аналіз причин,
факторів та викликів інтелектуальної міграції, також приділяють значну
увагу наслідкам «відпливу умів» та пов’язаній з ними проблемі
соціальної безпеки держави.       Я.  В.  Петрова свої роботи присвячує
інтелектуальній міграції з точки зору міграції наукових і викладацьких
кадрів високої і вищої освіти.

Стає очевидною доцільність прослідити та проаналізувати
інтелектуалізаційну складову міжнародного руху людських ресурсів в
умовах глобалізаційного розвитку.
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Сьогодні явище інтелектуалізації міжнародного руху людських
ресурсів притаманне майже всім країнам. Саме заміщення праці
знаннями дає підставу говорити про можливу заміну трудової
діяльності новим типом активності, що відрізняється значними
елементами творчості, ставити питання про історичну перспективу
«класичної» праці. Таким чином, інтелектуалізація міжнародного руху
людських ресурсів є процесом структурних змін в економіці щодо
формування і реалізації інтелектуального потенціалу суспільства,
збільшення частки інтелектуального капіталу та результатів
інтелектуальної творчої діяльності на всіх рівнях економічних відносин,
у функціональних сферах, компонентах внутрішньої структури,
елементах та складових відтворення і розвитку національного
господарства.

Детально розглядаючи сучасні міграційні процеси в світі,
дослідники і науковці багато уваги приділяють трудовій міграції,
залишаючи невирішеними проблеми та питання інтелектуальної
міграції та туризму.

Вважаємо за потрібне виділити такі види інтелектуальної
міграції: освітня, наукова та технологічна (ІТ-галузь). Кожен вид по
своєму розвинений і має свої як негативні, так і позитивні сторони.

Освітня міграція є особливим видом міграції, характерними
рисами якої є короткотерміновість, більш-менш чітко окреслені часові
рамки,  обмеження до певної вікової групи,  а також мета виїзду –
здобуття освіти за кордоном.  Як правило,  освітня міграція є
добровільною.

Закордонні студенти є особливою групою тимчасових мігрантів.
Належать до них особи, які здобувають за кордоном вищу,
післядипломну та іншу освіту. Із соціологічного погляду ситуація
закордонного студента є ситуацією чужого, який знаходиться в контакті
з новим середовищем, іншою культурою та іншим суспільством
протягом тривалого, але загалом визначеного часу. З одного боку, це
вимагає адаптації до середовища і наявних у ньому умов, але з іншого –
повне пристосування до культури приймаючого суспільства.
Закордонний студент виконує у новому середовищі кілька ролей: роль
молодої особи, студента, іноземця, представника своєї країни, а також
посередника між культурами [6].

За межами України навчається 32 882 українських студента. Про
це йдеться в останньому звіті ЮНЕСКО «Дайджест світової освіти
2011. Порівняння освітньої статистки по всьому світу» [7].

У звіті було використано останню повну наявну статистику щодо
освітньої ситуації у світі станом на 2009  рік.  Відповідно до звіту [7],
найбільша кількість українських студентів навчається в Російській
Федерації (12 101). На другому місці за потоком українських студентів –
Німеччина (6 437), на третьому – Польща (3 210), на четвертому – США
(1 688), на п’ятому – Франція (1 334).
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Таблиця 1
Динаміка українських студентів за кордоном та студентів-

іноземців в Україні, 2005-2009 рр.1
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20
09 32,882 1,2 1,0

Росія (12,101),
Німеччина (6,437),
Польща (3,210),
США (1,688),
Франція (1,334)

35,780 2,899 0,1

20
08 27,214 1,0 0,8

Росія (7,186),
Німеччина (6,436),
Польща (2,672),
США (1,716),
Угорщина (1,372)

32,573 5,359 0,2

20
07 26,720 0,9 0,7

Росія (7,186),
Німеччина (6,870),
Польща (2,672),
США (1,729),
Угорщина (1,475)

29,614 2,894 0,1

20
06 25,866 0,9 0,7

Німеччина (6,889),
Росія (6,802),
Польща (2,482),
США (1,869),
Угорщина (1,333)

29,614 … …

20
05 26,879 1,0 0,7

Німеччина (8,455),
Росія (6,922),
Польща (2,470),
США (1,912),
Угорщина (1,294)

23,259 -3,620 -0,1

*Загальний показник студентів за кордоном (%)* - доля студентів, які
навчаються за кордоном від загальної кількості населення студентського віку.

**Чистий потік мобільності студентів* - загальна кількість студентів
з-за кордону (вхідні студенти), які навчаються в Україні, мінус кількість
студентів з країни навчання (вихідні студенти), виміряється ц відсотках.

1 – складено автором за даними [7]
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Такий розподіл демонструє географічно-факторну залежність у
виборі місця навчання, а також доступність навчання у ціновому вимірі.

За статистикою ЮНЕСКО [7], в Україні навчається 35 780
студентів з інших країн,  що на 2  899  осіб більше,  ніж українців
закордоном. Україна є улюбленим місцем для навчання студентів з Росії
(4 717), Йорданії (2 203), Туркменістану (1 817), Сирії (1671), Молдови
(1 297), Тунісу (616). Така ситуація визначається ціновою доступністю
навчання в Україні, при цьому достатньо високим рівнем отримуваних
знань.

В умовах глобалізації та європеїзації соціально-економічних
процесів та явищ зростає значення освітньої міграції як важливої та
інтелектуальної за змістом форми міграційних переміщень населення.
На європейському рівні політика в сфері освіти і науки активного
розвитку набула в межах Лісабонської стратегії  (2000 р.). Лісабонським
порядком денним започатковано: політику інтеграції освіти й наукових
досліджень; активізацію дослідницької діяльності для досягнення
високої якості та забезпечення конкурентоспроможності європейської
вищої освіти; створення єдиного „Європейського простору вищої
освіти” (EHEA) і «Європейського простору досліджень» (ERA).

Особливістю сучасного етапу глобалізації інтелектуального
розвитку є те, що до чотирьох свобод руху (капіталу, робочої сили,
товарів і послуг) додається «п’ята свобода» - свобода руху знань. Зняття
віртуальних, хоча і відчутних, кордонів між історично різними
освітніми системами вимагає введення чіткої і зрозумілої для всіх
учасників процесу системи дипломів, прозорість присудження наукових
ступенів, еквівалентність кваліфікацій тощо. На європейському рівні
створення єдиного простору вищої освіти і науки забезпечує відкритість
та мобільність академічного руху для студентів,  викладачів та
дослідників. Значна частка освітньої міграції здійснюється у межах
країни, має специфічні прояви на регіональному та міжрегіональному
рівнях.

Останнім часом активізувалася зарубіжна студентська міграція.
Щороку зростає кількість молоді, яка бере участь у міжнародних
освітніх переміщеннях, які в основному мають тимчасовий,
неврегульований характер. За даними світових звітів про освіту, частка
української молоді, яка навчається за кордоном (переважно у Польщі,
Німеччині, Росії, США та Угорщині) становить понад 1% від загальної
кількості студентів [8,с. 138]. Для порівняння у різних країнах світу цей
показник коливається від 1 до 9%. Росію щороку залишає до 15%
випускників російських вузів. Найбільш мобільним є студентство
Фінляндії.

Одним з найбільш ефективних методів залучення іноземного
інтелекту в економіку розвинутих країн є навчання за кордоном
студентів з країн,  що розвиваються.  У 2006  році близько 3  млн.
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студентів вищих навчальних закладів навчалися за межами своїх країн,
що на 50% більше, ніж у 2000 році [9].

З освітнім видом міграції тісно пов’язана наукова міграція, в якій
здійснюються міграційні спрямування викладачів, науковців та
дослідників. Зовнішня форма наукової міграції відбувається за такими
напрямами: участь у міжнародній науковій співпраці; безповоротна
еміграція; виконання іноземних замовлень (неофіційне сумісництво).

Процес наукової трудової міграції, що включає міграцію
висококваліфікованої робочої сили, тією чи іншою мірою відбувається
майже у кожній країні. Водночас він може набути загрозливих
масштабів, якщо частка кваліфікованих трудових мігрантів у
загальному обсязі населення непропорційно зростає.

Так, за даними МВФ [17], попри значну кількість кваліфікованих
працівників, які щороку назавжди залишають такі країни, як Індія,
Китай, Філіппіни, Південна Корея, вони складають порівняно незначний
відсоток населення (Індія та Китай – до 1%, Філіппіни та Південна
Корея – 6%) і, таким чином, не завдають значної шкоди національним
економікам цих країн.

Водночас для ряду країн,  передусім невеликих за територією та
населенням, ця проблема може набути масштабів національної
катастрофи. Так, близько 60% громадян Ямайки, Трінідаду та Тобаго з
вищою освітою зараз живуть у США. Гайана втратила 70% випускників
вузів, Іран – 15%, Мексика – 13%, Тайвань – 8% [17].

Причиною цього є цілеспрямована політика розвинутих країн по
залученню кваліфікованої робочої сили. З цією метою розроблені та
функціонують гнучкі та сприятливі програми. І це не дивно. Адже
витрати на одного фахівця з вищою освітою становлять близько 20 тис.
доларів США, причому кожен прибулий кваліфікований трудовий
мігрант збагачує країну свого нового перебування саме на цю суму,
збіднюючи на таку ж суму свою власну країну.

Тому унікальним світовим прикладом прагматичного підходу
щодо виявлення державної турботи про розвиток інтелектуалізаційної
складової міжнародного руху людських ресурсів, створення
максимально сприятливих умов для творчої діяльності вчених є США.
Ця країна, за справедливим визначенням експертів, є науковою країною
світу. Уряд цієї країни не тільки інвестує в наукові дослідження більше,
ніж будь-яка інша країна, а й надає науковцям необмежену свободу у
реалізації їхнього творчого потенціалу. Тому не дивно, що США є
лідером у багатьох галузях науки. Зокрема, тільки науковці-медики,
котрі живуть у США, отримали дві третини всіх Нобелівських премій
(починаючи з 1920р.). Ефективність наукової роботи тут визначається
такими чинниками, як публікації в провідних наукових журналах;
залучення до списку 250 авторів, що отримали пріоритетні результати;
кількість патентів; членство в Національній академії наук і технічних
академіях; інноваційні впровадження. У галузі фізико-математичних
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дисциплін майже дві третини науковців вищої кваліфікації мають
неамериканське походження, медико-біологічних дисциплін – 30%.
Таким чином, протягом тривалого часу США отримує значний
прибуток від інвестицій в освіту, що зроблені іншими країнами,
завдаючи у такий спосіб збитків цим країнам.

Кількість іноземних спеціалістів, що отримали науковий ступінь
у США (у відсотках до загальної кількості вчених-вихідців з даної
країни), така: Китай – 85,5%, Індія – 79,1, Велика Британія – 69,3,
Німеччина – 55,7, Канада – 55,4, Південна Корея – 36,1%. Декілька
десятиліть тому еміграція висококваліфікованих спеціалістів до США
розглядалася тільки як однобічний рух,  котрий захоплював з собою
найкращих і найталановитіших науковців. Нині цей рух розглядається з
погляду «циркуляції мозків», тобто і як можливість повернення
науковців на батьківщину, де при працевлаштуванні їм буде надано
переваги.

Наприклад, у Німеччині та Великій Британії інвестиції в науку
становлять 2,4% і 1,8% ВВП відповідно [16 ]. Уряд Німеччини щорічно
збільшує бюджетні асигнування на науку  і у такий спосіб запобігає
науковій еміграції зі своєї країни. Велика Британія аналогічне
збільшення ВВП також планує у своєму бюджеті.  Але проблема виїзду
науковців з цих країн ще залишається досить гострою.

Варто звернути увагу на досвід деяких постсоціалістичних країн,
зокрема Польщі й Угорщини, у розв'язанні проблем міграції
висококваліфікованих кадрів. Зокрема, у Польщі докладають значних
зусиль для того,  щоб зберегти кваліфіковані кадри у країні,  особливо
спеціалістів, які працюють у пріоритетних сферах досліджень. Крім
того, у цій країні намагаються максимально використати вчених, що
раніше виїхали працювати за кордон. Відомо, що польські вчені почали
виїжджати для роботи за кордон ще з 1970р. Тому установлення
робочих контактів з польськими вченими-емігрантами розглядається
польським урядом як перспективний напрям для зменшення негативних
наслідків виїзду науковців.

Докорінні зміни відбуваються в офіційній політиці Угорщини
стосовно науки. Тут прагнуть розв'язувати проблему стримування
виїзду угорських вчених за кордон, створюючи для них необхідні умови
для роботи, а також для їх участі у міжнародних програмах.

Серед наслідків наукової трудової міграції для України не можна
не відзначити, що найбільш негативним явищем у цьому контексті є
втрата висококваліфікованої робочої сили, передусім наукових
працівників вищої кваліфікації. Досвід різних країн свідчить, що
проблеми, пов'язані з відтоком наукових працівників вищої кваліфікації
за межі України,  можна успішно розв'язувати.  Проте важливо,  що
завдяки визнаному у світі значному науково-технічному й
інтелектуальному потенціалу в Україні можна було б успішно і в
короткі терміни розв'язувати соціально-економічні проблеми, що у свою
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чергу сприяло б належному рівню забезпечення економічних,
соціальних і культурних прав громадян України.

На превеликий жаль, високий попит на українських спеціалістів
переважно реалізується на неофіційному ринку, що призводить до
прямих втрат України. За оцінками експертів, ці втрати становлять
понад 1  млрд.  доларів США на рік.  Спеціалісти стверджують,  що цю
цифру обрахувати нескладно, набагато важче оцінити втрати країни від
неконтрольованого витоку спеціалістів та наукових кадрів. Тільки у
США українськими вченими запатентовано десятки винаходів,
отриманих за результатами виконаних в Україні робіт. Ці винаходи для
України втрачені назавжди, оскільки в Україні вони навіть не
зареєстровані.

За останні 15 років Україна надала інтелектуальну допомогу
практично всім розвинутим країнам, а сама опинилася перед завданням
розробляти організаційні заходи, спрямовані на мобілізацію людських і
фінансових ресурсів у своїй власній науковій сфері.

Явище «відпливу мозків»  властиве практично всім країнам,  які
стали на шлях економічного реформування, особливо тим, економіка
яких не дає змоги забезпечити відповідне працевлаштування фахівців,
підготовлених у сфері вищої освіти.

Головними причинами, що змушують науковців залишати
наукові установи, дослідники вважають: мізерну заробітну плату, різке
падіння престижу наукової роботи в суспільстві, погіршення умов для
нормальної наукової діяльності або неможливість реалізувати себе як
вченого.

Авторитетність наукових установ України є досить високою –
76% з них є відомими у світі, а 16% – провідними.

 Висока й міжнародна активність українських вчених за межами
України визначається у наступному: участь у наукових програмах 800
вчених, у середньому по 32 особи на наукову установу. Тому саме
поліпшення фінансово-матеріального забезпечення науки значною
мірою може стримати відтік молодих вчених за кордон.

З 1996 по 2011 роки з України на постійне місце проживання за
кордон виїхало 1622 науковців, серед яких 1290 кандидатів наук і 332
докторів наук [14]. Найбільше науковців виїхало за кордон 1996 року –
267 та 1997 р. – 180. Значна кількість українських науковців виїхали за
кордон у 2001 р. (162), 2002 р. (155) і 2000 р. (151).

З 2003 року кількість вчених-емігрантів значно скоротилась.
Найменше українських вчених виїхало за кордон у 2008 р. – 30 і 2009 р.
– 31 (див. табл. 2).

http://tyzhden.ua/News/66479
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Таблиця 2.
Динаміка виїзду українських науковців за кордон за 1996-2011 рр.*

Рік
Кількість

науковців, які
виїхали за кордон

Рік
Кількість

науковців, які
виїхали за кордон

1996 267 2004 87
1997 180 2005 53
1998 117 2006 43
1999 136 2007 52
2000 151 2008 30
2001 162 2009 31
2002 155 2010 39
2003 92 2011 53

                               * складено автором за даними [14]

Найчастіше українські вчені за цей час виїжджали до США – 420
осіб,  серед яких 343  кандидатів наук і 77  докторів наук.  На другому
місті –  Росія,  куди за цей час виїхало 388  осіб,  серед яких 292
кандидатів наук і 96 докторів наук. Гостинною для українських вчених є
Німеччина, куди виїхало загалом 251 особи: з них 208 кандидатів наук і
43 докторів наук. Також багато українських науковців емігрували до
Ізраїлю (117), Канади (109) та Польщі (52). В інші країни переїхало
загалом 311 вчених, серед яких 252 кандидатів наук і 59 докторів наук
[14].

Майже 40% спеціалістів, які емігрували, мали вищі вчені звання:
профессора – 7 осіб, доцента – 32, старшого наукового співробітника –
21 особа. З організацій Національної академії наук України виїхали за
кордон 54  доктори і кандидати наук,  Міністерства освіти і науки –  49,
Міністерства охорони здоров'я – 19. Найбільше докторів та кандидатів
наук виїхало до Сполучених Штатів Америки – 32, Росії – 23,
Німеччини – 29 осіб [14].

Отже, за роки незалежності кількість українських науковців
скоротилася утричі. 30% вчених, залишаючись на своїх робочих місцях,
фактично працюють над виконанням досліджень зарубіжних
замовників. Також така тенденція стосовно України пояснюється і
незначною участю в інноваційній діяльності. Наприклад, в Європі
кожне друге підприємство використовує інновації,  тоді в Україні лише
кожне десяте. Причому бюджетні витрати в країнах ЄС на інновації
становлять в середньому 90-95 млн. євро, тоді як в Україні цей показник
залишається на рівні 10-15 млн. євро (найнижчий показник в 2011 році
серед країн Європи) [15].

http://tyzhden.ua/News/61983
http://tyzhden.ua/News/70756
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Загалом,  еміграція фахівців з Європи у США складає від 50  до
100 тис. щорічно. За даними Європейської Комісії, кількість вчених-
фахівців,  що виїхали з Європи до США,  складає близько 400  тис.  або
приблизно 40%  від їх загальної кількості [10, с. 20].

Таким чином, США продовжують залишатися найбільш
привабливим центром міжнародної наукової міграції. За даними
британського видання The Economist [11], частка іммігрантів із
науковим ступенем доктора філософії у загальній кількості науковців та
інженерів, що працюють в американських університетах та
лабораторіях, становить 47%. Науковцям китайського та індійського
походження належить 13,9% американських патентів. Близько 40%
патентів, зареєстрованих у 2005 році американським виробником
мікропроцесорів, компанією Intel, припадало на вихідців з Китаю та
Індії.

За експертними оцінками [12, с. 106], Європейський Союз, США
і Канада на протязі 25 наступних років потребуватимуть близько 100
млн. кваліфікованих фахівців, більшість яких повинна володіти
сучасними знаннями точних наук. У країнах ЄС цілком відкрито
ведеться розмова про вирішення проблеми нестачі професіоналів за
рахунок російських та східноєвропейських фахівців. На думку відомого
американського політолога П. Бьюкенена [13], для збереження кількості
працездатного населення у віці 15-64 років на теперішньому рівні
Європі доведеться дозволити до 2050 року в’їзд 169 млн. іммігрантів. А
для збереження також існуючого рівня соціального забезпечення осіб
похилого віку (який на даний час підтримується завдяки тому, що на
кожного пенсіонера припадає 4,8 працюючих у віці 15-64 років), Європа
буде вимушена прийняти вже 1,4 млрд. іммігрантів в довгостроковій
перспективі.

Організація «відтоку мозків» у сучасних умовах є надзвичайно
прибутковим бізнесом. На сьогодні налічується майже 200 організацій
та фондів у всіх країнах світу,  які займаються організацією «відтоку
мозків» [10, с. 32]. На підбір кадрів через всесвітню інформаційну
підприємку щорічно витрачають в середньому приблизно 100 млрд. дол.
США [12, с. 106].

Для сприяння «відтоку мозків» уряди США, Канади, Австралії
ще на початку 1990-х років розробили спеціальні програми з широкого
залучення іноземних спеціалістів до своєї країни. Сьогодні, наприклад,
частка іноземних кваліфікованих медпрацівників у їхній загальній
кількості у США складає 27%, в Австралії — 21%, в Канаді — 20%, у
Великобританії — 12,6% [10, с. 27].

Отже, серед українських науковців недостатньо поширене
викладання у зарубіжних навчальних закладах. Ретроспективний аналіз
наукової міграції України показує, що тенденції розвитку внутрішньої її
форми подібні до тих, які характерні для освітньої міграції. Українські
науковці надають перевагу нетривалим поїздкам за кордон у межах
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міжнародної співпраці. Тимчасові науково-професійні відрядження не
заважають їм займатися інтелектуальною діяльністю в Україні, тому що
вони залишають країну ненадовго, а за допомогою сучасних
інформаційних систем можуть підтримувати ділові контакти з
вітчизняними науковцями. Участь у міжнародних конференціях і
семінарах за кордоном сприяє  підвищенню соціального статусу та
авторитету української науки. Найбільше це стосується фахівців, які
працюють у галузі технічних наук (37,7%), обробки металів,
виробництва машин та устаткування (15,2%), фізико-математичних наук
(13,1%), а також працівників установ багатогалузевого профілю (20,9%).

Важливою складовою інтелектуалізації міграції є так звана
технологічна, якою охоплений такий сегмент ринку інтелектуальної
праці, як ІТ-ринок (фахівці у сфері інноваційних комп’ютерних
технологій: програмісти, розробники, системні адміністратори та інші).
За неофіційними даними, ємність цього сегменту ринку інтелектуальної
праці України становить близько 250 тис. осіб.

Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку показує, що на
інноваційні сфери економіки визначальний вплив на даному етапі має
індустрія інформаційних технологій (ІТ) та програмного забезпечення
(ПЗ).  Внесок ІТ-індустрії у світову економіку становить майже 1 трлн.
дол. США на рік.

Важливою інтелектуальною складовою ІТ є програмні засоби.
Розробка ПЗ та послуг з їхнього впровадження в країнах технологічних
лідерах стала самодостатньою індустрією й суттєвим елементом
відповідних національних стратегій. Якщо число робочих місць у
світовій ІТ-індустрії в цілому за останні шість років зросло на 40%, то в
галузі програмних засобів – на 76%. Завдяки своїм особливостям
індустрія програмування, як ніяка інша, опинилась у центрі процесів
глобалізації світової економіки.

На сьогоднішній день індустрія програмного забезпечення є
найбільш високотехнологічною й високорентабельною сферою і для
економіки України. Її особливість та відмінність від інших ділянок
технології полягає в тому, що вона не потребує з боку держави значних
капіталовкладень та інвестицій, не вимагає великих природних ресурсів,
є екологічно чистою,  сприяє реалізації високого наукового,
інтелектуального й технологічного потенціалу країни.

Щороку з України виїжджають близько 6 тисяч кваліфікованих
IТ-спеціалістів.  Тобто навіть галузь,  яка в Україні є однією з найбільш
високооплачуваних, також втрачає величезну кількість своїх фахівців.

Щодо внутрішньої форми технологічної міграції, то, на відміну
від представників інших професій, ІТ-фахівці можуть розраховувати на
істотні преференції у випадку переміщення до великих міст, причому
59% вакансій на ІТ-ринку праці припадає на столицю. Робота в Києві є
для них більш високооплачуваною, навіть враховуючи різницю вартості
проживання між столицею і периферією. При цьому деякі компанії
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готові надавати житло та повний соціальний пакет. До п’ятірки міст, у
яких існує найбільша потреба у фахівцях ІТ-технологій, традиційно
належать Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса.

Значна кількість фахівців ІТ-ринку працюють в Україні на
замовлення іноземних корпорацій,  а саме –  в їх філіях або за формою
дистанційної зайнятості. Серед представників сфери інформаційних
технологій домінують різні типи виїзної міграції: легальна тимчасова
трудова міграція за контрактами та іншими легітимними формами
працевлаштування; легальна міграція з виїздом на постійне проживання
до інших країн; тимчасова напівлегальна міграція, коли працівник
розпочинає роботу легально, а після закінчення терміну перебування
продовжує працювати нелегально; нелегальна занятість за умов
легального перебування (за візою, яка не дає права на роботу).

За даними статистики в Україні на ринку ІТ функціонують дві
тисячі компаній, в яких працює понад 150 тисяч осіб. За експертними
оцінками валовий дохід компаній індустрії ПЗ складає понад 15 млрд.
грн. з середнім приростом щороку у 30-40%. Близько 80% загального
доходу галузі припадає на експортні послуги [14].

Накопичено досвід підготовки спеціалістів у ІТ-сфері в межах
інтеграції до світового науково-освітнього простору. Науково-дослідна
мережа НАН України «УАРНЕТ» та національна грід-інфраструктура за
рахунок доступу до світових інформаційних ресурсів, баз даних і знань,
віддалених центрів суперкомп’ютерних обчислень відкривають нові
перспективи міжнародної співпраці в науці та освіті. Науково-освітня
мережа УРАН Міністерства освіти і науки України підключена до
науково-освітньої мережі GEANT2, з’єднана з 34 європейськими
країнами,  до неї мають доступ більше 3500  університетів та наукових
установ Європи, США та інших країн світу.

Висновок: Країни, які приймають студентів з-за кордону,
отримують від цього конкретну економічну користь через отримання
оплати за навчання і витрат, пов’язаних із проживанням. Також вони
отримують висококваліфікованих спеціалістів, на освіту яких витратили
менше коштів,  беручи до уваги те,  що не потрібно було надавати їм
початкової освіти, а також суспільну користь (якщо студенти
залишаються в країні після навчання, покращується демографічна
ситуація,  розвивається багатокультурність суспільства,  що часто є
корисним явищем). Крім того, освітня та наукова міграція сприяє
більшій відкритості й еластичності освітньої системи, що також
позитивно впливає на якість освіти. Позитивним є також контакт
місцевих та іноземних студентів й науковців, який сприяє поширенню
знань та їх якісному вдосконаленню. Країни, які надсилають студентів,
своєю чергою, втрачають своїх громадян, на початкову освіту яких були
витрачені кошти.  Також з огляду на те,  що це особи здебільшого
креативні та активні, країна походження втрачає необхідний потенціал
для розвитку. Такий підхід звичайно є спрощений, але дозволяє
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поглянути на освітню міграцію як на важливе питання для обох країн.
Тому інтелектуалізаційна складова міжнародного руху людських
ресурсів в умовах розширеного глобалізаційного розвитку та
співробітництва країн є складним процесом міграції, навіть в деяких
випадках і некерованим, але вигідним. Тому що на меті та в кінцевому
результаті має позитивний ефект для найбільш головного, значимого й
особливого фактору виробництва – людського ресурсу.

Список джерел

1.Грудзинский, А. О. Европейский трансфер технологий: кооперация без
«утечки мозгов»  [Текст]  /  А.  О.  Грудзинский,  Е.  С.  Балабанова,  О.  А.
Пекушкина // Социологические исследование. – 2004. – № 11. – С. 123 – 131.

2.Ушкалов, И.Г. «Утечка умов» как  глобальный феномен и его
особенности в России [Текст]  / И.Г. Ушкалов, И.А. Малаха  // Социологические
исследования. – 2000. –  №11. – С. 110 – 117.

3.Ніколаєвський, В.М. Інтелектуальна міграція: причини, наслідки,
виклики [Текст]  /  В.М.  Ніколаєвський,  В.В.  Омельченко //  Вісник ХНУ ім.
В.Н.Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасногосуспільства: методологія,
теорія, методи». – 2006. – №723. – С.140 – 147.

4.Ніколаювський В. М., Прохоренко Н. Є. Сучасні тенденції
інтелектуальної міграції в Україні /  Ніколаєвський В.  М.,  Прохоренко Н.  Є.  //
Збірник науковий праць. – 2010. с. 492 – 496.

5.Прохоренко Н. Є Інтелектуальна міграція: причини та чинники /
Прохоренко Н. Є. // SOCIOПРОСТІР: Міждисциплінарний збірник наукових
праць з соціології та соціальної роботи. – 2010. – №1. – с. 73 – 76.

6.Raporty i Analizy Instytutu Polityki Społecznej. Krajobraz dyskryminacji .
II. Raporty migracyjne, nr 4/2003. – Warszawa, 2003. – c. 60.

7.Офіційний сайт ЮНЕСКО [Електронний ресурс] - Режим доступу:
www.uis.unesco.org

8.Грішнова О. Вплив міграції га глобальний перерозподіл людського
капіталу / О. Грішнова // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті
європейської інтеграції:  збірник матеріалів міжнар.  наук.  конф.  – К.  :  Фонд Ф.
Еберта, 2007. – с. 32 – 37.

9.The Future is another country // The Economist. – Dec 30th 2008. – Режим
доступу: www.economist.com/node/12863408

10.Попов А.  К.,  Соболевская А.  А.  Миграция ученых и специалистов //
Труд за рубежом. – 2008. – № 2. – С. 19 – 40.

11.Give me your scientists… // The Economist. – March 5th 2009. – Режим
доступу: www.economist.com/node/13234953

12.Тимашова Т. Канада в контексте международной миграции // Мировая
экономика и международные отношения. –2008. – № 1. – С.104 – 112.

13.Бьюкенен Д. Смерть Запада. Как вымирающее население и нашествие
иммигрантов угрожают нашей стране и цивилизации (реферат книги). –
[Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/smert_zapada.htm

14.Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний
ресурс]. – режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

http://www.uis.unesco.org/
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/smert_zapada.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/


208

15.Титиш Г., Григораш А. Науковці, яких ми втратили. Як українці
стають успішними за кордоном // Українська правда. Життя. 03.06.2013 р.
[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://life.pravda.com.ua

16.Электронная версия бюллетеня Население и общество. Институт
демографии Государственного университета - Высшей школы экономик. № 405
– 406.- 1 - 24 января 2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.demoscope.ru

17.Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду [Електронний
ресурс]. – режим доступу: www.imf.org

5.3.  Місце людського капіталу та вищої освіти в  соціально-
інноваційному розвитку регіональних ринків праці

Формування людського капіталу потребує додаткових  інвестицій
з метою отримання додаткових прибутків в майбутньому. Це дає
підставу відносити інвестування в людський капітал як складову
інноваційної моделі розвитку економки. Це пов'язано із необхідністю
набуття нових знань та інформаційних технологій і нових засобів
комунікацій. До найважливіших видів інвестицій в людський капітал
слід віднести підготовку фахівців.

Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді є
постійним предметом дослідження вчених різних напрямів науки
(економістів, демографів, психологів, соціологів), фахівців державних
установ, соціальних та молодіжних організацій. В Україні йде
реформування системи освіти, що привертає увагу до наукових
розробок в галузі реформування системи підготовки спеціалістів. До
того ж світові глобалізаційні тенденції та кризові явища світового рівня
призводять до загострення ситуації в цьому напрямку і потребують
новітніх розробок щодо її стабілізації.

Демократизація суспільства і нові реалії ринкової економіки
розширили можливості молоді у виборі сфер та видів економічної
діяльності, територіальної та професійної мобільності, значно
скоригували її вимоги до робочого місця та загалом трудову
ментальність. Разом з тим, внаслідок відмови від напівпримусових форм
зайнятості, послаблення державного контролю за працевлаштуванням,
зокрема, розподілом молодих спеціалістів, скорочення соціальних
програм, підвищилась незахищеність молоді на ринку праці, суттєво
ускладнилась її соціальна інтеграція, загострилися проблеми молодіжного
безробіття.

Отже, масовість освіти, орієнтація не на потреби економіки, а на
попит молоді обумовлюють збільшення соціального напруження на
ринку праці серед молоді і створюють умови для зростання безробіття
серед випускників. Масовими серед навчальних закладів 1-4 рівнів
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акредитації залишаються випуски за спеціальностями «бухгалтерський
облік», «правознавство», «економіка підприємств», тоді як на ринку
праці є надлишок бухгалтерів, юристів та економістів. Якщо ситуацію
не подолати, дисбаланс на ринку праці буде загострюватися і
зростатиме дефіцит кадрів, що з часом може призвести до незворотних
наслідків для виробництва і економіки країни в цілому. Нестача
кваліфікованих кадрів вже в найближчі роки буде гальмувати створення
високотехнологічних робочих місць, а відповідно і розвиток
виробництва. Це свідчить, що існуючий механізм взаємодії ринків є
неефективним. Насамперед це стосується місцевого замовлення на
підготовку кадрів, обсяги та структура якого не відповідають стану
ринку праці та потребам економіки.

Таким чином, значної актуальності набуває вивчення проблем
соціального характеру, які пов'язані з працевлаштуванням молодих
фахівців; з'ясування передумов і чинників, що сприяють або
перешкоджають інтеграції молодих фахівців у ринок праці, її адаптації
до нового статусу - працівника; питання соціальних гарантій та
необхідності підтримки з боку держави;  потреб та мотивів,  що зумов-
люють міграційні орієнтації. Глибинний якісний аналіз цих питань дає
змогу розробити рекомендації, спрямовані на оптимізацію державного
регулювання зайнятості молоді, реалізацію нею свого трудового
потенціалу та сприяння працевлаштуванню, запобігання безробіттю та
масовій трудовій міграції.

Гостра проблема приходу після закінчення інституту молодих
спеціалістів та їх закріплення на підприємстві може бути вирішена й
такими шляхами: упровадженням цільової контрактної підготовки
спеціаліста або за допомогою державного поворотного субсидіювання,
яке по суті представляє собою додаткове державне замовлення. І в
першому, і в другому випадках студент зобов’язаний відпрацювати
певний строк за місцем направлення. При невиконанні цієї умови
студент повинен повернути гроші за навчання. Реалізація цих схем
підготовки спеціалістів вимагає внесення поправок до деяких законів,
зокрема в Податковий і Бюджетний кодекси.

Органічним недоліком існуючої системи формування місцевого
замовлення є її ізоляція від розвитку економіки: навчальні плани та
програми підготовки спеціалістів у навчальних закладах не пов'язані з
реальними потребами галузей і підприємств регіону, які є потенційними
споживачами цих спеціалістів. Якісні показники, а саме професійний
рівень випускників, не відповідають, як правило, сучасним вимогам.

Впровадження ринкових відносин зумовлює необхідність
реорганізації і створенні розвиненої системи формування місцевого
замовлення, яка б орієнтувала ВНЗ на підготовку спеціалістів
відповідно до попиту на ринку праці і поєднувала б  процес завершення
навчання із процесом включення у трудову діяльність. Відповідно
доцільною вбачається розробка концепції маркетингу освітніх послуг,
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яка повинна стати основою, на базі якої приймаються всі інші
управлінські рішення.

Результатом маркетингової діяльності має стати розробка
Програми розвитку освітніх послуг на перспективу, яка вирішує такі
питання:

- маркетинговий аналіз існуючого стану освітніх послуг;
- моделювання ринку освітніх послуг;
- прогнозування потреби в спеціалістах у розрізі; спеціальностей.
Система освіти усіх рівнів акредитації повинна постійно

вдосконалюватися з урахуванням зміни вимог економіки і суспільства,
тобто має орієнтуватися на принцип безперервної адаптації до
перспективних змін.

Усі ці фактори повинні відстежуватися за допомогою
статистичного моніторингу на основі вибіркового методу в межах
регіону.

Головними завданнями трансформованої системи формування
місцевого замовлення на підготовку фахівців мають бути:

- дослідження ринку освітніх послуг для встановлення поточної
та перспективної потреби у спеціалістах;

- вивчення впливу розвитку виробництва на підготовку студентів
i вимог до спеціалістів;

- пошук сегмента на ринку освітніх  послуг та на ринку праці,
характеристики яких вiдповiдaють профілю підготовки спеціалістів у
даному регіоні.

Удосконалення системи підготовки фахівців є запровадження
сучасної маркетингової стратегії як складової інноваційної моделі
сучасного економічного розвитку (рис. 1).

Мета маркетингу освітніх послуг - володіти ситуацією на ринку
освітніх послуг та ринку праці і своєчасно враховувати їхні зміни при
підготовці місцевого замовлення на спеціалістів у навчальних закладах.

Вивчення попиту і пропозиції спеціалістів в реальному секторі
економіки на ринку праці дає відповідь на питання про реально існуючу
ситуацію на ринку освітніх послуг, його потенційні можливості і бажані
перспективи. Вивчення потенційних споживачів освітніх послуг надає
інформацію про особливості їхньої поведінки на ринку, реакції на
діяльність навчальних закладів. Окрім того, забезпечує інформацією про
можливість організації системи взаємодії, яка б забезпечила у
перспективі бажаний попит населення і потребу споживача освітніх
послуг. Це дозволить заздалегідь спрогнозувати можливі зміни ринку
освітніх послуг з урахуванням чинників, на які реагує споживач.

Сьогодні усе більшого значення набуває співробітництво між
навчальними закладами і роботодавцями, тому що перші поставлені
перед необхідністю прогнозування потреб ринку праці з метою якісного
перспективного планування процесу навчання, а другі зацікавлені в
підвищенні якості професійної освіти майбутніх працівників.
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Рис. 1. Алгоритм запровадження маркетингової діяльності
при підготовці місцевого замовлення на спеціалістів

До критеріїв освіти для модернізації суспільства віднесене
полегшення соціалізації в ринковому середовищі. Практично всі
дослідники в даній галузі доходять висновку про те,  що початкова,
середня професійна і вища освіта відірвані від потреб ринку праці.

У доповіді Консультативного форуму (підгрупа С) «Вплив
інформації про ринок праці на стандарти професійної освіти і навчання»
підкреслюється: «Оскільки споживчий попит може мінятися в
залежності від різних соціальних і економічних факторів, попит на
якість праці і конкретні уміння і навички буде також змінюватися. Ця
зміна буде впливати як на економіку в цілому, так і на окремі компанії.

В умовах ринку, що знаходиться в стані постійної зміни,
планування професійної освіти і навчання не може зберігати свій
механічний характер. З простого підрахунку планування професійної
освіти перетворюється в складне рівняння, у якому повинні
враховуватися багато факторів, що розрізняються своєю
прогностичністю».

Таким чином, удосконалювання освітніх стандартів, підвищення
ефективності освітнього  процесу  і  його  результатів,    може
здійснюватися   по   двох   напрямках:

1) поліпшення структури освітніх стандартів і оптимізація
об'єктів стандартизації;

2) розвиток методології опису освітнього процесу і результатів
навчання для того, щоб формовані знання, вміння і навички більш чітко
співвідносилися з потребами ринків праці і визначалися за умов
об’єктивних процедур оцінки.

Однією з першочергових задач на початковій стадії реалізації
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проекту відновлення є аналіз місцевих ринків праці, а також вибір на
основі аналізу професій, спеціальностей і спеціалізацій, що у
найбільшій мірі відповідають запитам місцевих і регіональних ринків
праці.

Як відзначає у своєму посібнику один з авторів Доповіді Джеррі
ван Зантворт «Аналіз ринку праці. Опис методів» (1997 р. Університет
Fontys, Нідерланди), для вибору методу аналізу ринку праці варто
ближче глянути на різні типи проблем,  що стосуються зв'язку освіти з
ринком праці:  по-перше,  чи маємо ми справу з якісною або кількісною
сторонами проблеми? і, по-друге, з чийого погляду ми дивимося на
проблему: з позицій фахівця або роботодавця?.

Виявлення потреб місцевих ринків праці для формування
напрямків підготовки фахівців нами пропонується виконувати двома
шляхами. По-перше, шляхом планування або виявлення попиту на
робочу силу через прогнозування кількісних потреб. По-друге, шляхом
адаптації, яка має на увазі розширення можливостей адаптації
(оптимізації, гармонізації) попиту та пропозиції до процесів
зростаючого динамізму змін ринків праці і рівнів зайнятості.

Проведене дослідження свідчить про необхідність постійних змін
професій і спеціальностей через мінливість попиту,  а це,  в свою чергу,
повинно знаходить відображення в змісті освітніх стандартів,
навчальних планів і програм.

Нами виокремлено три варіанти коригування державних освітніх
стандартів залежно від обсягів і термінів реакції: оперативний,
поступовий і стратегічний.

Перший передбачає короткострокові ініціативи і програми,
спрямовані на задоволення потреб у конкретних професіях. Звичайно ці
програми ініціюються на місцевому і регіональному рівнях. Це
найбільш адекватний відгук на швидкі зміни, коли з'являються нові
технології, матеріали й устаткування і потрібна спеціальна програма для
навчання і підвищення кваліфікації працівників.

Другий включає підготовку нових стандартів з метою
контролювання процесу змін. Таке реагування найбільш прийнятне в
умовах поступових змін, які можна прогнозувати і які звичайно
викликають зміни в професійній освіті і навчанні. По мірі адаптації і
стабілізації відкоригованих змін на ринку праці знову відбувається
ініціювання зміни стандартів освіти в світі нових потреб суспільства і
ринку праці. Доцільною буде співпраця регіональних служб зайнятості і
управлінь совіти, що будуть відслідковувати зміни на ринку праці і
пропонувати корективи стандартів професійної освіти.

Стратегічний варіант спрямований на розробку програм і
стандартів професійної освіти з врахуванням суттєвих змін на ринку
праці, що формують певні наслідки (наприклад, зміни законодавства,
введення в експлуатацію містоутворюючого об’єкту, стагнація певної
підгалузі в регіоні,  вихід на ринок великого роботодавця,  що має
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оновлені вимоги до професійної підготовленості фахівців тощо). Інші
стратегічні зміни включають розширення номенклатури професій і навчання
базовим навичкам для того, щоб закласти в майбутніх спеціалістах велику
основу умінь і навичок,  що можуть адаптуватися до нових потреб ринку
праці.

Дані варіанти можуть реалізовуватися на різних рівнях і з
залученням різних суб’єктів суспільства.

На законодавчому рівні можливе прийняття рішень про інвестиції
в освіту, спеціальні ініціативи і заходи, управління і законодавчі дії. Це
довгострокові заходи, хоча окремі ініціативи можуть бути
середньостроковими. На цьому рівні відбувається організація пілотних
проектів, стимулювання грантами і податковими пільгами. Можливе
створення тимчасових робочих груп для вироблення рекомендацій із
внесення змін на основі аналізу наявних тенденцій.

На рівні міністерств розробляються національні стандарти і
специфікації. Процеси на цьому рівні можуть бути середньо- і
довгостроковими. За умов створення спеціальних груп для аналізу ситуації
в економіці на ринку праці, масштаби часу можуть бути значно зменшені.

На місцевому рівні відбувається розроблення і модернізація
навчальних програм.  Значну роль тут відіграє співробітництво між
навчальними закладами і роботодавцями, які можуть спільно займатися
аналізом попиту і рівня професійних навичок. Залучення працівників
підприємств до співпраці в ВНЗ по певним напрямкам, а викладачів до
роботи на підприємствах буде сприяти поліпшенню взаєморозуміння.

Напрямки удосконалення засад формування місцевого замовлення
через відновлення державних освітніх стандартів, навчальних планів і
програм, що нами пропонуються, полягають у наступному:

- підготовка фахівців для високотехнологічних виробництв
(наприклад, у зв’язку з переходом України з 2008 р. до виробництва
нового виду палива,  у зв’язку з відходом від мартенівського
виробництва та ін.);

- розширення профілів підготовки в межах однієї освітньої
програми (наприклад, підготовка фахівців на факультетах міжнародної
економіки може мати такі спеціалізації, як міжнародний туризм,
міжнародний бізнес, дипломатія, міжнародні економічні відносини,
міжнародні фінанси, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та
ін.);

- інтеграція освітніх програм професійної освіти (сервіс, туризм,
народні промисли та ін.);

- розвиток професій традиційного машинобудівного профілю в
умовах градоутворюючого оборонного підприємства, що здійснює
профільну конверсію;

- розширення спектру пропонованих спеціальностей на основі
вивчення потреб роботодавців в кадрах підприємств;

- освоєння нових професій підготовки в умовах сільських освітніх
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установ, віддалених від великих міст;
- орієнтація підготовки на малий і середній бізнес;
- внесення в навчальні плани по відповідним професіям і

спеціальностям, а також у навчальні програми по дисциплінам змін, що
дозволяють готувати кваліфіковані кадри із широким спектром
професійних знань, вмінь і навичок.

Основні досягнення проведеного аналізу полягають у тому, що
запропонована нова технологія розробки освітніх стандартів, яка є
органічним продовженням сильних сторін практики стандартизації
освіти в Україні. Ця технологія має своєю початковою ланкою аналіз
ринків праці (насамперед — регіональних і місцевих). За допомогою її
можна прискорити зближення вимог національної економіки, ринків
праці і професійної освіти. При цьому ринкова орієнтація має установку
на розвиток особистості.
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5.4.  Державна підтримка модернізації освітньої підготовки
підприємців

Малий та середній бізнес є основою європейської економіки.
Даний сектор є джерелом створення робочих місць та впровадження
інноваційних бізнес-ідей. Європейський досвід свідчить, що стрімкий
розвиток економіки відбувається тоді, коли малий та середній бізнес
виходить на перший план. На теперішньому етапі розвитку України
саме малий та середній бізнес розглядається як першоджерело
інновацій, зайнятості населення, а також соціальної та економічної
інтеграції в Європу.

У зв’язку з цим є актуальним питання модернізації освітньої
підготовки фахівців для малого та середнього бізнесу.
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У ХХІ ст. система освіти, як один з найважливіших соціальних
інститутів, що визначає  напрями соціального розвитку держави, стає
також основним фактором формування майбутнього людства. Сучасна
освіта в Україні повинна мати інноваційні цілі з практичним підходом.

В контексті активізації взаємодії України з Євросоюзом
з’являється необхідність модернізації освітньої сфери відповідно
європейських вимог. Сучасний суспільно-політичний розвиток, участь
України у Болонському процесі, застосуванні кредитно-модульної
системи навчання студентів обумовлює зміни в університетській освіті.

Державне регулювання розвитку малого та середнього бізнесу, і
системи освіти для бізнесу зокрема, досліджується у науково-
практичній літературі, але в міру розвитку цього сектору економіки
виникає необхідність генерації нових інноваційних ідей, проведення
досліджень і створення механізмів державного регулювання в даній
сфері.

Питання розвитку малого та середнього бізнесу, системи освіти
та їх державного регулювання є актуальними, адже саме ця проблема
розглядається у сучасних науково-практичних працях. Серед сучасних
вчених цю проблему досліджували Г.  Беккер,  Н.  Бондарчук,  В.
Васильченко, Л. Васильєва,   Л. Івашова, Л. Кнодель, О. Красовська, В.
Михальська, І. Приходько, Є. Рябенко, В. Сиченко та інші. Дані питання
сягають національного та міжнародного інтересу, тому існує потреба
розвитку наукової думки в цьому напрямку та інтегрованого підходу
дослідження.

В сучасних умовах розвитку підприємництва впровадження
інноваційної системи підготовки фахівців для бізнесу забезпечило
умови для характеристики теоретичних, організаційних, методологічних
та прикладних проблем якісного розвитку малого та середнього бізнесу
в Україні, системи освіти та державного регулювання з подальшим їх
рішенням. Тому в останній час одним з визначальних завдань системи
вищої освіти в Україні стає підготовка висококваліфікованих кадрів для
малого та середнього бізнесу, здатних вирішувати складні завдання
організацій у висококонкурентному бізнес-середовищі. Це неможливо
без застосування відповідних високоефективних механізмів державного
регулювання.

Доцільним  є обґрунтування застосування механізмів реалізації
державного регулювання системи освіти для якісного розвитку малого
та середнього бізнесу. Основними завданнями дослідження є аналіз
сучасного стану бізнес-освіти в Україні, а також міжнародного досвіду
у даній сфері, градація та характеристика основних світових бізнес-шкіл
на базах університетів.

Державне регулювання системи освіти в умовах становлення
суспільства знань та інформаційної цивілізації повинно ґрунтуватися на
певних соціально-філософських засадах, які в сучасних умовах
пов’язуються із процесом демократизації  освіти. Демократизація є
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сьогодні ключовою проблемою освітніх реформ  та механізмів
забезпечення якісної освіти. Усі зміни, які ми  спостерігаємо сьогодні у
вітчизняному освітньому просторі, підпорядковані єдиній меті –
підвищенню якості освіти. Розглядаючи якість освіти як одну з
найбільш актуальних проблем сучасної української вищої освіти, слід
зазначити, що вища освіта має бути побудована за принципами
організації науково-дослідницької діяльності та за умови практичної її
спрямованості.

Слід зауважити, що сучасний український фахівець буде
конкурентоспроможним і підготовленим за умови, якщо його навчання
буде здійснюватися на основі фундаментальних  досягнень  науки,
освоєних власними дослідницькими зусиллями, й  поєднуватиметься з
практичною участю в системі сучасного виробництва [8]. В теперішніх
умовах акценти ставляться на переорієнтацію системи освіти у
підготовці фахівців у відповідності з вимогами ринкового суспільства.

Освіта та професійна підготовка стають фундаментом «економіки
знань». Удосконалення людини, зростання освіченості населення нашої
країни досягається передусім за допомогою освіти та професійної
підготовки, що стає запорукою та змістом національного прогресу.
Дослідження свідчать,  що інвестиції в людський капітал є головною
складовою економічного зростання [2].

Професійна підготовка – це цілеспрямований процес навчання
реальних і потенційних працівників професійних знань та вмінь з метою
набуття навичок, необхідних для виконання певних видів робіт. Цьому
слугують різні форми здобуття професійної освіти – навчання у вищих і
спеціалізованих навчальних закладах освіти, стажування на курсах
підвищення кваліфікації, удосконалення професійної майстерності на
виробництві. Потреби інноваційної вітчизняної економіки вимагають
змін в освіті і професійній підготовці.

Для того,  щоб людина могла оновлювати знання і підвищувати
рівень своєї освіти, необхідний для професійної діяльності, потрібно
створити систему, при якій випускники мали б можливість періодично
повертатись у систему вищої освіти. Концепція «безперервної освіти»,
яку прийняли міністри освіти країн Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР), враховує нове бачення політики у
сфері освіти та професійної підготовки як опори для розвитку на основі
знань [9].

Та, нажаль, лише деякі аспекти і лише деяких концепцій, програм
та реформ, прийнятих європейською спільнотою, мають запровадження
в нашій країні. Їх вибіркове застосування не дозволяє розвиватися
системі освіти в нашій державі, принаймні в такому масштабі, як це
відбувається у європейських країнах.

Однією з головних цілей освіти в контексті  підприємництва  є
розширення  освітніх  послуг,   що  доповнюють  базову  чи  вищу
освіту.   Досвід європейських країн свідчить про пряму залежність
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темпів розвитку економіки від рівня професійної підготовки
спеціалістів у галузі підприємницької діяльності [3].

Реформування системи освіти для бізнесу в Україні відбувається
поступово і спрямоване на перехід до динамічної ступеневої системи
підготовки фахівців, формування потужної мережі вищих навчальних
закладів, створення умов для навчання протягом усього життя та
інтеграцію у міжнародне науково-освітнє  співтовариство. В західній
Європі та США проблеми психологічної адаптації суспільства до
підприємництва не існує і бізнес-освіта там не потребує у цьому питанні
додаткових коригувань. В нашій країні навпаки – без урахування
необхідності соціальної адаптованості суспільства до підприємницької
діяльності бізнес-освіта не буде розвиватися повноцінно.

Бізнес-освіта – це процес і результат засвоєння систематизованих
бізнес-знань, бізнес-умінь і бізнес-навичок і формування на цій основі
підприємницького світогляду, моральних та інших якостей особистості,
розвитку її творчих сил і здібностей для здійснення нею самостійної,
ініціативної, систематичної господарської діяльності з метою
досягнення економічних і соціальних результатів та отримання
прибутку. З огляду на  механізм формування освітнього середовища для
малого і  середнього підприємництва доцільно визначити, що все-таки
первинною повинна бути підприємницька освіта, яка, з погляду
безперервності навчання, має удосконалюватися, поновлюватись і
розвиватися у контексті розвитку бізнес-освіти в цілому [6].

Бізнес-освіта – це порівняно нове явище на українському ринку
освітніх  послуг.   Потреба  в  оновленні  знань  та  підвищенні
кваліфікації не нова, вона існувала і в часи СРСР. Традиційно ці
послуги надавали інститути підвищення кваліфікації (ІПК), які
забезпечували функціонування системи підготовки,  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації кадрів для управління державними
підприємствами та установами. Інститути підвищення кваліфікації
цілком задовольняли потребу в підготовці керівників та державних
чиновників для міністерств та підприємств. В процесі навчання в ІПК
майбутні керівники держустанов опановували питання організації
виробництва, технології та економіки. Усі знання, отримані в ІПК, були
придатні до застосування в умовах адміністративно-командної
економіки,  але з розпадом СРСР більшість випускників ІПК,  так звані
«красні керівники», виявили неспроможність вирішувати завдання
розвитку підприємств в умовах руйнування сталих економічних
зв’язків, гіперінфляції, бартерних відносин, мінливого банківського та
податкового середовища [5].

З’явилася необхідність опанування нових ринкових знань та
навичок в найкоротші  терміни.  В  умовах  скорочення  фінансування
додаткової професійної освіти, економічної нестабільності, спаду
виробництва та інфляції більшість державних ІПК було ліквідовано.
Ринок потребував нових форм та змісту надання додаткової освіти,  так
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склалися умови для виникнення ринку бізнес-освіти.  Бізнес-освіта – є
одним із секторів освітньої галузі, що динамічно зростає. Постійне
збільшення потреб в оновленні знань та підвищення вимог до їх якості в
умовах глобалізації освітнього простору вимагають відповідної
пропозиції на ринку.

Традиційно  під  поняттям  «бізнес-освіта»  розуміють  програми
додаткової освіти, вершиною яких є програми МВА. Класичне
розуміння МВА (Master of Business Administration) – це  післядипломна
спеціалізована професійна підготовка менеджерів найвищої кваліфікації
в галузі бізнесу. Кваліфікація МВА передбачає можливість виконувати
роботу керівника середньої та вищої ланки.

МВА – найбільш популярний ступінь у сфері  менеджменту і
управління.  Ступінь МВА з’явився в 1902 р.  і з того часу користувався
незмінною популярністю як мінімум на території США.  Пік же
популярності і всесвітнього визнання припадає на 90-ті роки ХХ ст.

Тоді навчання на ступінь МВА було програмами для підприємців
зі стажем роботи 3–5  років.  На сьогоднішній день лідерами МВА-
освіти, як і раніше, залишаються американські бізнес-школи, але
останніми роками розрив у цій сфері між Європою і США поступово
скорочується.

Отримати ступінь МВА намагаються ті, хто ставить за мету
навчитися ефективно управляти, грамотно організовувати та розвивати
свій бізнес. Зазвичай період навчання за програмою МВА триває від
одного до двох років. Ступінь МВА, отриманий в одній із ТОР-бізнес-
шкіл світу –  це ключ до кар’єри менеджера вищої ланки у відомих на
весь світ корпораціях та можливість найповніше реалізувати свій
потенціал управлінця. Річний оборот ринку бізнес-освіти складає майже
200 млрд дол.

Сполучені Штати – батьківщина ступеня MBA, що сьогодні
користується надзвичайним попитом у всьому світі. Програми  цього
типу американських бізнес-шкіл дуже популярні. В Америці
знаходиться майже 60% провідних бізнес-шкіл світу, які в цілому
пропонують 700 програм навчання на цей ступінь. Іноземні студенти
також воліють вивчати в США менеджмент та економіку – тобто
дисципліни, в яких американці є безперечними лідерами [4].

У Європі та США роботодавці давно зрозуміли,  що саме
висококваліфікований персонал є головною цінністю, однак знайти
фахівця з необхідними навичками на ринку праці непросто, тому багато
компаній обрали далекоглядну стратегію підбору персоналу через
цільову підготовку кадрів, зокрема за програмами МВА [1].

Сьогоденна ситуація в європейському бізнес-середовищі
характеризується наступними тенденціями:

- все менше стає місць праці, які можна займати протягом всього
життя. Зростає відсоток тимчасових посад, робіт в рамках окресленої
тривалості проектів;
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- знижується ступінь захищеності займаного місця праці,
наслідком чого стає не тільки постійна зміна місця праці, але й пошуки
його в інших галузях, поза основною кваліфікацією;

- все частішими є випадки, коли працюючий займає одночасно
декілька місць праці;

- постійні зміни середовища праці приводять до швидкого
старіння наявних у працівника умінь та навичок, набутих в університеті.

Нами було охарактеризовано основні університети розвинених
країн світу, які готують фахівців за програмами МВА в таблиці 1 [7] .

Таблиця 1
Характеристика основних університетів розвинених країн світу, які

готують фахівців за програмами МВА
Країна Університети Орієнтовна

вартість
Австралія - University of New South Wales;

- Monash Business School;
- University of Sydney;
- Griffith University;
- Charles Sturt University.

від 27000
AUD

Великобританія - Anglia Polytechnic University;
- London School of Economics;
- Cranfield School of Management;
- University of Bath;
- University of Warwick;
- Edinburgh University Management School;
- University of Birmingham.

від 8400 GBP

Німеччина - Stuttgart Institute of Management and
Technology;
- International University in Germany;
- Fachhochschule fuer Wirtschaft Berlin.

від 14400
EUR

Канада - University of Victoria;
- School of Business Queens University;
- Malaspina University College.

від 29500
CAD

США - Stanford Graduate School of Business;
- Carnegie Mellon University;
- Golden Gate University;
- Clarkson University;
- Clemson University;
- Alfred University;
- Farleigh Dickinson University;
- Long Island University;

від 15000
USD

Франція - ESSEC Paris Business School;
- Reims Management School;
- Grenoble Graduate School of Business.

від 21000
EUR

Швейцарія - Universitaet St.Gallen;
- Business School Lausanne.

від 44800
CHF
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Слід також зазначити, що за останні роки кількість іноземних
студентів, які навчаються в університетах США по програмам МВА
значно зростає. Наприклад, у 2010 році цей показник становив близько
700 тис. студентів на рік, а у 2013 – понад 800 тис. [10].

Натомість в Україні даний показник залишається мізерним за
рахунок недостатньо скомплектованої інфраструктурної бази для
отримання ступеня МВА та фінансової неможливості більшості
українських громадян отримати даний ступінь за кордоном.

Як напрями державного регулювання системи освіти у підготовці
фахівців для малого та середнього бізнесу пропонуються наступні:

- створення та розширення наглядових рад. В Дніпропетровській
області створені наглядові ради університетів та академій, до яких
входять представники бізнесу, промисловості та сільського
господарства. Це посилює вплив реального сектору на процес
підготовки фахівців;

- забезпечення виконання дипломних робіт (проектів)
спеціалістів та магістрів на конкретні замовлення малих та середніх
підприємств та впровадження результатів розробок в реальне
виробництво;

- розширення баз виробничих практик студентів ВНЗ та учнів
ПТНЗ на підприємствах; забезпечення та розвиток системи пільг для
таких підприємств;

- забезпечення відкриття філій профільних та випускаючих
кафедр ВНЗ на підприємствах малого та середнього бізнесу з метою
більш якісної підготовки фахівців;

- створення умов для отримання міжнародного ступеня МВА на
базі українських університетів. Наприклад, в  Школі  бізнесу
Дніпропетровського  університету  імені  Альфреда  Нобеля
реалізуються програми, що спрямовані на власників та співвласників
малого та середнього бізнесу, співробітників, орієнтованих на кар’єрне
зростання, людей, що прямують до успіху та самовдосконалення..

Слід зауважити,  що тільки за рахунок активної співпраці уряду,
державних установ і малого та середнього бізнесу, дієвих і працюючих
механізмів державного регулювання його якісного розвитку, зокрема у
системі освіти, можливий стрімкий рух даного сектору економіки,
підвищення конкурентоспроможності як окремого фахівця на ринку
праці, так і підприємства, в якому він працює.
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5.5.  Соціально-економічний потенціал вітчизняної вищої
школи: сутність та оцінка

Зростання ролі потенціалу вищої школи – об’єктивний процес,
зумовлений переходом від індустріального до інформаційного способу
розвитку. Специфічною особливістю нового економічного укладу є те, що
він ґрунтується на продуктивності розумової праці та знаннях, втілених у
новітніх технологіях. Вища освіта починає відігравати роль головного
чинника удосконалення всіх сфер життєдіяльності суспільства. Це
обумовлене перетворенням знань та інформації на головний стратегічний
ресурс, що визначає нарощування наукоємних виробництв, міжнародну
конкурентоспроможність держави та її економічне зростання.

Соціально-економічний потенціал вищої школи (далі – СЕП ВШ) на
відміну від соціально-економічних потенціалів інших організацій має
специфіку і являє собою сукупність ресурсів для задоволення існуючих і
перспективних потреб суспільства у відтворенні інтелектуального капіталу
країни. Будучи частиною світової системи освіти, вітчизняна вища школа,
проте, має власні традиції та позитивний досвід формування свого
потенціалу. З того часу, коли у 1580 р. було засновано Острозьку академію
й у 1701 р. Київо-Могилянська академія одержала статус вищої освітньої
установи, вища школа України пройшла у своєму становленні багато етапів.
На формування потенціалу багатьох сучасних українських вищих
навчальних закладів  великий вплив мав саме радянський період. За
радянських часів вища школа функціонувала на підставі визначених
«згори» нормативів, які підкріплювались необхідним ресурсним
забезпеченням в умовах централізованого планового господарства. Значну
частину матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу практично всіх
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державних ВНЗ успадковано саме від СРСР. Починаючи з 90-х рр. ХХ ст.
поступово скорочувалися можливості бюджетного фінансування, що
призвело до суттєвого зменшення ресурсного супроводу діяльності вищої
школи. Державні вищі навчальні заклади вимушені були розпочати
підготовку студентів на контрактній основі, щоб підтримувати свій СЕП. У
ті ж самі дев’яності роки було відкрито чимало невеликих нових
небюджетних закладів вищої освіти різних форм власності, які мали слабке
ресурсне забезпечення. У період реформи вищої освіти до ВНЗ почали
відносити й середні спеціальні навчальні заклади, що до того не вважалися
такими. Середні спеціальні навчальні заклади трансформувалися у вищі
навчальні заклади першого і другого рівнів акредитації, а вищі навчальні
заклади – у ВНЗ третього і четвертого. При цьому потенціали цих двох груп
вищих навчальних закладів дуже суттєво різняться.

Характерним є те, що за часів існування самостійної України, з
1991р. до початку ХХІ ст., формування потенціалу вищих навчальних
закладів відбувалося екстенсивним шляхом (збільшення аудиторних площ,
кількості персоналу та ін.), що спричинене безперервним розширенням
мережі ВНЗ та збільшенням чисельності студентів.  З початку ХХІ ст.
нарощування потенціалу вітчизняних ВНЗ відбувається інтенсивним
шляхом (підвищення якісного складу персоналу,  оновлення технологічної
бази та ін), що пояснюється підвищенням конкурентної цінності освітньої
послуги. Сучасні українські ВНЗ почали удосконалювати свою продукцію
до рівня світових вимог. Послуги вищих навчальних закладів повинні
відповідати як державним стандартам, так і мати конкурентні переваги. За
таких умов вищі навчальні заклади вимушені формувати потенціал шляхом
нарощення та збереження професорсько-викладацького складу, оновлення
матеріальної бази, яка в більшості ВНЗ зношена та морально застаріла,
належного забезпечення студентів якісними інформаційними джерелами.

Розвиток вищої школи в країні не є відокремленим від умов її
функціонування. Економічна криза, що спостерігається з кінця 2008 р.,
негативно вплинула на діяльність вищих навчальних закладів. Надходження
до державного бюджету зменшилися, відповідно, знизилося фінансування
державних вищих навчальних закладів. Криза впливає й на купівельну
спроможність споживачів.  Дедалі менше стає бажаючих навчатися на
умовах контракту. З іншого боку, у країні дуже складна демографічна
ситуація.  Відсутність єдиного підходу до процесу формування потенціалу
вищої школи приводить до гіпертрофічних форм у її ресурсному
забезпеченні. Але процес формування, як і кожний інший, має обмеження
як у кількісному, так і якісному відношенні. Тому потенціал вищої школи
необхідно регулювати, встановлювати межі цього процесу. Формування
потенціалу вищої школи є важливим для суспільства,  і в його створенні
повинні брати участь усі.  Це завдання вищих навчальних закладів,
студентів та інших,  зв’язаних із навчальними закладами,  груп.  Від того,
наскільки якісно сформовано потенціал вищої школи,  залежить та користь,
яку вона принесе суспільству.

Незважаючи на існування великої кількості досліджень щодо
управління вищою школою, питання сутності, формування та оцінки її
потенціалу залишається не розкритим. Це стосується, зокрема, виміру та
стратегії нарощування соціально-економічного потенціалу вищої школи. У
той самий час проведено чимало досліджень формування потенціалу
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підприємств виробничої галузі. Але нематеріальний характер послуг вищої
освіти не дозволяє використовувати ці напрацювання без відповідної
адаптації до специфіки галузі. У цьому зв’язку виникла необхідність у
комплексному розв’язанні наукового завдання розробки системи прийняття
рішень щодо підвищення якості формування потенціалу вищої школи.
Система прийняття рішень повинна передбачати як програму нарощування
нематеріальної соціальної складової потенціалу на гуманістичних засадах,
так і оптимізацію матеріальних витрат на формування економічного
потенціалу вищої школи. Наведені аргументи визначили актуальність даної
роботи, її мету і завдання.

Якість формування потенціалу вищої школи передбачає підвищення
якісно-кількісних характеристик її ресурсного забезпечення. Розуміння
концептуальних меж, суті та особливостей процесу формування соціально-
економічного потенціалу вищої школи дозволяє побудувати інструментарій
дослідження. Його використання, а саме апарату кількісного виміру, надає
можливість визначити ступень сформованості, сильні та слабкі боки, а
також тенденції розвитку соціально-економічного потенціалу вищої школи.
Виявлення зазначеного є базою для висновків і узагальнень, які, у свою
чергу, дозволяють сформувати систему прийняття управлінських рішень,
направлену на підвищення якості цього процесу у вищій школі.

Сутність даного дослідження складається з трьох частин.
Перша частина являє процес з’ясування наукових абстракцій, у

якому визначаються межі предметної галузі дослідження,  а саме дається
визначення поняттям «соціально-економічний потенціал вищої школи» та
«соціально-економічний потенціал вищого навчального закладу».
З’ясування зазначених понять є важливим, оскільки, не зважаючи на те, що
під потенціалом організації прийнято вважати її ресурси, на сьогодні
існують великі розбіжності у розумінні сутності соціальної складової
потенціалу. Одні автори під соціальним потенціалом організації розуміють
її кадрове забезпечення; другі – умови організації та оплати праці; треті
ототожнюють соціальний потенціал підприємства з його екологічним
потенціалом у ракурсі соціальної відповідальності. Існує підхід, який
стверджує, що в основу соціального потенціалу (від лат. societas –
суспільство) необхідно покласти суспільні настанови та мотиви по
відношенню до даної організації. Подібне розуміння соціального
потенціалу, як нематеріального активу, наближає його до таких понять, як
«ділова репутація», «імідж організації», але не є тотожним з ними.

Друга частина з’ясовує реальні обставини та особливості процесу
формування соціально-економічного потенціалу вищої школи. Формування
потенціалу вищої школи значно відрізняється не тільки від формування
потенціалу організацій в інших галузях, але й від формування потенціалу
організацій, що надають інші послуги освіти. По-перше, специфіка
проявляється у складі структури потенціалу. По-друге, нематеріальний
характер послуг передбачає прийняття за основу формування потенціалу
результат його реалізації, тому розглянуто також особливості послуг вищої
школи. По-третє, особливості має і склад факторів середовища, які
впливають на формування потенціалу вищої школи.

Третя частина являє процес обґрунтування інструментарію
визначення СЕП ВШ, тобто допомагає усвідомити, які параметри, в яких
межах і яким чином повинні вимірюватися. Під інструментарієм
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дослідження СЕП ВШ розуміють прийоми і методи обробки інформації, що
дозволяють систематизувати первинні дані таким чином, щоб можна було
виявити закономірності. Його створення припускає три процедури. Перша
являє розробку формалізованої методики аналізу складових соціально-
економічного потенціалу ВНЗ, що дозволить провести вимір кожного
локального елементу потенціалу за допомогою емпіричних індикаторів, а
потім, використовуючи отримані результати, розрахувати інтегрований
показник СЕП ВНЗ.

Друга процедура побудови інструментарію є розробкою схеми
синтезу детермінантів зовнішнього оточення, які впливають на формування
потенціалу, а саме таких факторів, як дії органів державного управління;
споживачі; ринок праці; конкуренція в галузі; організації-партнери;
зарубіжне оточення; інтелектуальні ресурси та НТП; несприятлива
демографічна ситуація; економічна ситуація; соціокультурні особливості.

Третя процедура побудови інструментарію передбачає розробку
схеми оцінки врахування факторів регіонального середовища при
формуванні соціально-економічного потенціалу вищих навчальних
закладів. Адже від того, якою мірою ВНЗ при формуванні потенціалу
враховує зовнішнє середовище, залежить якість формування потенціалу.

Отже, розглянемо спочатку сутність соціально-економічного
потенціалу вищої школи. Основне призначення галузі вищої освіти –
надання освітніх послуг. При цьому вища освіта являє такий рівень, що її
одержують на базі середньої освіти у вищих навчальних закладах, і який
підтверджується офіційно визнаними документами (дипломами,
сертифікатами тощо). Вища освіта – результат засвоєння такої сукупності
систематизованих знань і навичок діяльності, яка дає можливість
спеціалістові самостійно й відповідально вирішувати дослідницькі і
практичні завдання, творчо використовуючи й розвиваючи досягнення
культури, науки, техніки. Специфіка вищої освіти – безпосередня взаємодія
освіти й наукової діяльності, вивчення навчальних дисциплін на рівні,
максимально наближеному до актуальних досягнень науки і практики,
підвищені вимоги до соціально-громадянської і ділової підготовки
випускників навчальних закладів.

До теперішнього часу дискусійним залишається питання, якою мірою
ринкові принципи, методи та форми господарювання діють у соціальній
галузі у цілому та у вищій освіті зокрема.  Ринкові реформи початку  й
середини    90-х рр. ХХ ст. активно торкнулися галузі вищої освіти.
Орієнтуючись на зростаючий ринковий попит на свої послуги, вищі
навчальні заклади самостійно визначали якісні та кількісні параметри
діяльності. Накопичені ВНЗ ресурси дозволяють задовольняти різні освітні
потреби. Разом з тим ситуація на ринку праці свідчить про надмірну
чисельність фахівців одних професій і кваліфікацій та дефіцит інших.
Суспільство ж зацікавлено у досягненні професійно-кваліфікаційної
збалансованості ринку праці. Отже, формування потенціалу у галузі вищої
освіти повинно здійснюватися з урахуванням інтересів особистості,
суспільства та ВНЗ. У цьому зв’язку необхідно обрати терміни, які
найбільшою мірою відповідають даній вимозі. Причому обрані терміни
повинні відображати сутність феноменології формування потенціалу. По-
перше, якщо ринкова кон'юнктура визначає економічний аспект потенціалу,
то інтереси особистості та суспільства визначають його соціальний аспект, а
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значить, необхідно розглядати соціально-економічний потенціал.   По-
друге, треба визначити організаційну форму, у межах якої повинен
формуватися потенціал. Для характеристики форм вищого рівня в освіті
використовуються терміни: «вища освіта», «вища школа», «система вищої
освіти», «галузь (сфера) вищої освіти», «вищі навчальні заклади». Оскільки
термін «вища освіта» визначає освітній рівень, а терміни «галузь» і «сфера»
вказують на вид діяльності, то їх застосування виключається. При обранні
терміна застосовувався досвід, накопичений в інших галузях знань, а також
сучасні тенденції розвитку вітчизняної галузі вищої освіти.

Протягом багатьох десятиріч термін «вища школа» є базовим у
педагогіці, психології та дидактиці. Його використання підкреслює не
тільки значущість освіти для розвитку суспільства та особистості,  але й
спадкоємність і наступність знань поряд із середньою та початковою
школою. Наприклад, C. Вітвицька, А. Кузьмінський, В. Нагаєв, В. Попков,
А. Коржуєв, М. Фіцула у назвах своїх праць використовували термін «вища
школа», розуміючи під цим сукупність вищих навчальних закладів. За
визначенням у педагогічному словнику під поняттям «школа» можна
розуміти «систему освіти, сукупність закладів для навчання», а «система
освіти», за тим же словником, визначається як «існуюча в масштабі країни
структура освітньо-виховних закладів». Отже, поняття «вища школа»
можна визначити як «існуюча в національному (або регіональному)
масштабі структура вищих навчальних закладів». Використання терміну
«вища школа» сьогодні не обмежується педагогікою, психологією та
дидактикою. Наприклад, у структурі АПН України функціонує науково-
дослідна установа Інститут вищої школи, коло наукових інтересів якої не
обмежується педагогічними проблемами. До складу інтересів Інституту
входять соціально-економічні та економіко-правові аспекти освітньої
діяльності.

Поєднання педагогічного та соціального характеру вищого рівня
освіти знайшло відображення у створенні понад сорок років тому
видавництва «Вища школа». Нині в ньому опрацьовують літературу з
економіки, фундаментальних наук, філології, суспільних та природничих
наук, медицини. Отже, термін «вища школа» з роками набуває здебільш
соціального характеру. Підтвердженням цього є видання з початку 2001 р.
загальноукраїнського науково-практичного журналу «Вища школа» у якому
висвітлюються усі аспекти галузі, у тому числі економічні. Застосування
поняття «вища школа» за межами педагогіки багато у чому обумовлено
інтеграційними процесами в освітній галузі. Україна чітко визначила
орієнтир на входження в європейський освітній простір, де термін «вища
школа» є традиційним у назвах вищих навчальних закладів. У всіх без
виключення документах, що визначають науково-практичні засади
Болонського процесу, він застосовується для узагальненого уявлення
діяльності з надання послуг вищої освіти.

Якщо йдеться про наукові дослідження, у яких висвітлюється місце
та роль вищої освіти у соціально-економічному та культурному розвитку
суспільства,  то також здебільше вживається поняття «вища школа».
Класичним прикладом є опрацювання спадщини, де яких вивчаються
історичні умови формування вітчизняного освітнього потенціалу та його
наслідки для суспільства. Останнім часом зростає кількість економічних
досліджень, в яких активно користуються терміном «вища школа». Так,
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О. Навроцький з багатьох аспектів характеризує вищу школу України в
умовах трансформації суспільства. Н. Багаутдінова та Т. Боголіб
розглядають сучасні проблеми фінансування й організації вищої школи та
шляхи їх подолання [20]. Дослідники організаційно-правових аспектів
діяльності ВНЗ, наприклад Т. Фініков, теж почали активно користуватися
терміном «вища школа» [1, с. 65]. Зміст вищої школи у цих дослідженнях
має діалектичну природу: з одного боку, вона розуміється як суспільний
інститут,  що забезпечує відтворення людського капіталу,  а,  з іншого,  як
сукупність ВНЗ, що задовольняє потреби суспільства у кадрах вищої
кваліфікації та потреби особистості у професійних знаннях та навичках.

В офіційних документах, які потребують чітких формулювань, більш
затребуваними є терміни «вища освіта», «система вищої освіти», «вищий
навчальний заклад» [2; 3]. Так, відповідно до ст. 16 Закону України «Про
вищу освіту» система вищої освіти складається не тільки зі структури ВНЗ,
а й  включає інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі
вищої освіти та органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти [2].
Але послуги вищої освіти надаються здебільшого у ВНЗ. Органи, які
здійснюють управління у галузі вищої освіти, а саме Міністерство освіти і
науки України, галузеві Міністерства, відділи освіти у Державних обласних
адміністраціях, міських радах тощо не беруть безпосередньої участі у
навчально-педагогічному процесі,  тому не варто включати їх до структури
освітнього потенціалу. Отже, з цієї позиції при дослідженні ресурсів галузі
вищої освіти більш доречним бачиться використання поняття «соціально-
економічний потенціал вищої школи», під яким розуміється «соціально-
економічний потенціал існуючої в національному (регіональному) масштабі
структури вищих навчальних закладів». Під поняттям «соціально-
економічний потенціал системи вищої освіти» доречно розуміти
«соціально-економічний потенціал структури вищих навчальних закладів,
інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти та
органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти».

Термін «потенціал» широко використовується у математиці, фізиці,
хімії, біології та техніці. У природничих науках потенціал розглядається
відносно дії, пошкодження, постсинаптичних явищ, хімічних процесів,
електромагнітного поля, термодинаміки, гравітації, електрики, ареалу
(території, акваторії) тощо.  У двадцяті роки минулого століття цей термін
увійшов в економічний лексикон і став використовуватися відносно
промислового виробництва, означав реальний обсяг продукції, яку можна
виготовити,  використовуючи наявність ресурсів; або наявні та потенційні
можливості виробництва, фактори виробництва, забезпеченість його
певними видами ресурсів [4].  Еволюція розвитку теорії формування та
використання потенціалу в економічній науці, його трактування зазнали
значних змін. По-перше відбувся перехід від розуміння та вивчення
потенціалу на рівні країни, національної економіки до рівня підприємства.
Згодом з’явилася класифікація видів потенціалів підприємства за
різноманітними ознаками, відбулося вивчення його структурних елементів.
Термін «потенціал» отримав поширення у багатьох сферах економічної
науки й практики, наприклад, експортний, інноваційний, стратегічний,
кадровий, науково-технічний, інформаційний потенціали тощо.

У другій половині 60-х рр. ХХ ст. термін «потенціал»
використовується у соціології, політології, психології, педагогіці, філософії.
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Широко розповсюджуються такі поняття, як «конфліктний потенціал»,
«воєнний потенціал», «інтелектуальний потенціал», «творчий потенціал»,
«життєвий потенціал».

Стосовно економічної діяльності вищої школи потреба у
використанні терміна «потенціал» виникла у 90-х рр. ХХ ст., коли ВНЗ
стали самостійними суб’єктами ринку освітніх послуг.  Потенціал ВНЗ
виступає елементом системи «потенціал вищої школи», адже останній
формується і реалізується саме у вищих навчальних закладах. Оскільки у
сучасних умовах ідеї менеджменту відвойовують усе більше місця у
діяльності вищих навчальних закладів, то у зв’язку з цим в основу
управління ними доцільно покласти концепцію формування соціально-
економічного потенціалу організації. На даний момент роль формування
потенціалу вищих навчальних закладів постійно зростає, адже оптимально
сформований потенціал є запорукою перемоги у конкурентній боротьбі та
гарантом якості освітніх послуг. З’являється необхідність з’ясування
сутності поняття «соціально-економічний потенціал вищих навчальних
закладів».  Відповідно до теорії визначень, існує декілька основних їх видів:
визначення через рід і видові відмінності, семантичні та синтаксичні
визначення тощо. У даному випадку необхідно застосувати екстенціальний
семантичний вид визначення, оскільки об’єкт, що визначається («соціально-
економічний потенціал вищих навчальних закладів»), описується через вияв
екстенсіоналу.  Це передбачає з’ясування сутності слів, з яких складається
поняття «соціально-економічний потенціал вищої школи».

Термін «потенціал» походить від латинського «potentia» й означає
«потужність, сила». Енциклопедичні видання трактують його як наявні в
економічного суб’єкта джерела, можливості, засоби, запаси, їх оптимальна
структура та вміння раціонально використати для досягнення поставленої
мети [4; 5]. Наприкінці 1970-х – початку 1980-х pp. вийшло багато
публікацій, які розглядають безпосередньо економічну складову поняття
«потенціал» організації. Варто відзначити, що поняття «економічний
потенціал підприємства (чи організації)» багато авторів розглядали як
тотожну категорії «потенціал підприємства (чи організації)».

У більшості робіт, що присвячені дослідженню поняття «потенціал»,
вказується на існування значних розходжень у визначенні самого поняття,
його сутності, складу та співвідношення з іншими категоріями. Найбільш
поширене трактування сутності економічного потенціалу організації як
сукупності природних умов і ресурсів, можливостей, запасів та цінностей,
що можуть бути використані для досягнення певних цілей [6;  7].
І. Должанський, Т. Загорна, О. Удалих трактують економічний потенціал
«як реальну або ймовірну здатність виконати цілеспрямовану роботу» [7].
М. Шафіков розуміє потенціал як «сукупність параметрів, що зумовлюють
наявність в системах визначених можливостей, здібностей, ресурсів для
здійснення ними тих чи інших зусиль, направлених на самозбереження і
саморозвиток, а також перетворення умов і характеристик середовища» [8].
Продовжуючи порівняльний аналіз теоретичних підходів щодо визначення
поняття «економічний потенціал», зроблений Є. Лапіним [9], отримано
класифікацію підходів, наведену в табл. 1.  Довгий час у вітчизняній
економічній науці потенціал організації ототожнювався з масштабом
діяльності об'єкта, а для його характеристики використовувалися поняття
розміру підприємства та його виробничої потужності.
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз теоретичних підходів до визначення поняття

«економічний потенціал»
Теоретичний підхід Дослідник Характеристика підходу
Визначення сукупної
здатності галузей
економіки та окремих
підприємств

Д. Крук,
Б. Мочалов,
В. Мосін

Виділяється і оцінюється лише
одна складова потенціалу –
здатність виконувати виробничу
функцію. Це важлива, але не
єдина складова потенціалу
виробничої системи

Визначення сукупності
наявних ресурсів

П. Ігнатовський,
Б. Плишевський,
А. Тодосейчук,
А. Цигичко,
О. Добикіна,
В. Рижиков

Автори не відокремлюють поняття
«потенціал» чи «економічний
потенціал» від таких понять, як
«національне багатство»,
«ресурси», «матеріально-технічна
база». Відмінністю між поняттям
«ресурси» і «потенціал» є те, що
ресурси існують незалежно від
суб’єктів економічної діяльності.
Потенціал окремого підприємства,
галузі неможливо відокремити від
таких суб’єктів

Визначення результатів
економічних і виробничих
відносин між суб’єктами
господарської діяльності

В. Герасимчук,
Л. Самоукін

Враховується лише досягнутий
рівень результатів економічної
діяльності, тоді як потенціал
характеризує здатність
створювати максимальний обсяг
матеріальних благ і послуг з
урахуванням відповідних
ресурсних обмежень

Ототожнення сутності
понять «потенціал»,
«економічна міць» і
«народногосподарський
потенціал»

Є. Горбунов,
А. Задоя,
Є. Фігурнов

Неможливо відокремити
характерні ознаки та структурні
елементи названих понять.
Відсутні відповідні підходи до
субординації понять

Визначення потенціалу як
максимально можливого
обсягу виробництва

Є. Лапін

Визначення потенціалу як
ресурсів та бізнес-процесів,
які здатні мобілізувати ці
ресурси

Т. Йеннер,
Н.Краснокутська

Не враховуються можливості
підвищення
конкурентоспроможності
продукції та послуг

Визначення потенціалу
організації з урахуванням
конкурентних переваг

А. Воронкова,
В. Гнатушенко,
В. Хомяков,
І. Бакум

Акцентується необхідність
врахування ресурсів для
підвищення
конкурентоспроможності
продукції та послуг, але при цьому
існує вузьке, несистемне
розуміння економічних складових
потенціалу організації
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Так, Є. Лапін визначає потенціал організації як можливості
господарської системи виробляти продукцію чи послуги, не уточнюючи,
водночас, чи відповідає цей ефект поставленим цілям [9]. Ототожнюючи
поняття «потенціал» і «максимальна потужність», дослідники не врахували
можливості організації створювати конкурентні переваги. Але важливим, на
думку Є. Лапіна, є те, що «потенціал підприємств варто розглядати не лише
як здатність виробляти товари та послуги, але і як систему, що синтезує
динамічне зростання такої здатності» [9; 10]. Не применшуючи значення
ресурсів як базису у формуванні потенціалу організації, треба відзначити,
що сама по собі їхня наявність не є гарантом досягнення будь-яких цілей.
Другою не менш важливою складовою потенціалу,  на думку Т.  Йеннера та
Н. Краснокутської, виступає здатність організації мобілізувати ресурси в
ході здійснення комплексу дій (бізнес-процесів). З урахуванням того, що
сукупність таких здібностей в економічній літературі прийнято називати
компетенціями, то економічний потенціал визначають також як можливості
системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для
зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів [11; 12].

Найбільш доцільним вважається розуміння економічного потенціалу
організації як «конкурентного» [33, с. 6] чи «конкурентоспроможного» [14;
15]. Наприклад, конкурентоспроможний потенціал промислових
підприємств А. Воронкова визначає як «сукупність виробничо-фінансових,
інтелектуальних і трудових можливостей підприємства, які забезпечують
йому стійкі, конкурентні позиції на ринку» [14]. На
конкурентоспроможність потенціалу як обов’язкову умову його існування
вказують В. Хом’яков та І. Бакум [16], хоча дають визначення потенціалу як
«джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути приведеними в дію,
використані для вирішення якогось завдання, досягнення певної цілі,
можливості окремої особи, суспільства, держави, підприємства у певній
галузі» [16].

Таким чином, практично всі визначення тією чи іншою мірою
спираються на ресурси організації, з одного боку, та досягнення з їхньою
допомогою поставлених цілей, з іншого. На підставі аналізу сучасних
теоретичних підходів щодо розуміння поняття «економічний потенціал»
найбільш доречним є його визначення як сукупності можливостей
організації, яка здатна відтворювати максимально можливий обсяг
виробництва та забезпечувати конкурентні позиції на ринку.

Варто з’ясувати стан розуміння дослідниками поняття «соціальний
потенціал». Обґрунтування необхідності врахування соціальної  складової
потенціалу організації пов’язане безпосередньо з розвитком теорії
людського капіталу, яка увійшла в науку на початку 60-х рр. ХХ ст.
Розвиток теорії людського капіталу ототожнюють з іменами відомих
американських учених-економістів Т. Шульги, Г. Беккера, Л. Туроу,
Я. Мінсера та ін. Під поняттям «людський капітал» такі дослідники, як
Дж. К. Грейсон, К. О’Делл та інші розуміють «економічну категорію, яка
характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій
продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що
перебувають у їхній власності, використовуються в економічній діяльності,
сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на
зростання доходів (заробітків) свого власника та національного доходу»
[17]. Інколи автори, наприклад О. Грішнова, поняття людський капітал
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заміняли і ототожнювали з робочою силою, трудовими ресурсами,
людським фактором, трудовим потенціалом [18]. Розуміння  поняття
людського капіталу організації концентрує увагу лише на персоналі і є
вужчим, ніж поняття  «соціальний потенціал організації». Теорія людського
капіталу стала лише підґрунтям для розвитку теорії соціального потенціалу
організації.   Ю. Пярнітс відзначив, що соціальний потенціал формується із
соціальних ресурсів та умов їх використання  [19]. Ю. Астредінов відзначає,
що у соціальному потенціалі віддзеркалюються здатності всіх членів
колективу, та визначає його так: «сукупність здатностей (до праці, успіх
реалізації та відтворення яких залежить від соціальних умов на
підприємстві) та умов, їх органічний зв’язок та динамічний розвиток
представляють собою соціальну міць колективу, його соціальний
потенціал» [20]. При цьому такі здатності членів колективу перебувають у
постійному русі, відбитті, посиленні та зниженні залежно від ціннісних
орієнтацій, вибору цілей діяльності, засобів їх реалізації та отриманих
результатів. В. Гриньова та О. Козирєва розглядають соціальний потенціал
підприємства як «можливості, які пов’язані із задоволенням потреб,
інтересів працівників шляхом застосування різних форм та систем оплати
праці, створення таких умов організації праці й відпочинку, які
забезпечують зростання продуктивності праці паралельно з розвитком
особистості» [21]. Але найбільш доречним вважається визначення
соціального потенціалу організації, яке надав В. Заруба. Він розглядає
соціальний потенціал як «сукупність таких мотивів (відносин інтересу,
настанов) економічних суб’єктів у його внутрішньому та зовнішньому
середовищі, які завдяки своїй діяльнісній реалізації впливають або можуть
суттєво впливати на результати діяльності організації» [22].

Поняття «соціальний потенціал» є похідним від поняття «соціальний
капітал». Т. Нестик зробив огляд поглядів зарубіжних вчених на поняття
соціального капіталу [23]. Він відзначив, що П. Бурд’є визначає соціальний
капітал як «ресурси, що базуються на родинних відносинах та відносинах у
групі членства» [24]. Дж. Коулмен під соціальним капіталом розуміє
потенціал взаємної довіри та взаємодопомоги, який формується у
міжособистісних відносинах, обов’язки та очікування, інформаційні канали
і соціальні норми. М. Палден соціальний капітал визначає як соціальний
клей, який дозволяє мобілізувати додаткові ресурси відносин на основі
довіри людей один до одного. А. Портес дає таке визначення соціального
капіталу: це здібність індивідів розпоряджатися обмеженими ресурсами на
основі свого членства у визначеній соціальній мережі чи більш широкій
соціальній структурі. Він зазначає також, що здібність до накопичення
соціального капіталу не є індивідуальною характеристикою особистості,
вона є особливістю тієї мережі відносин, яку будує індивід. Тобто,
соціальний капітал – продукт включення людини до соціальної структури
[24 ].  Розуміння соціального потенціалу організації як мотивів та настанов
суспільних груп по відношенню до неї можна застосувати до будь-якої
іншої штучної системи, якщо до її середовища входить суспільство. Надане
розуміння соціального потенціалу ототожнюється з такою важливою
властивістю системи, як її інгерентність. Під інгерентністю у теорії систем
прийнято розуміти узгодженість штучної системи з соціокультурною
компонентою середовища. Неінгерентність системи, не зважаючи на її
велику цінність, може призвести до неприйняття системи або навіть до
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тяжких конфліктів. Інгерентність економічної системи визначається
настановами та мотивами суспільних груп по відношенню до даної системи
і впливає на її ефективність. Як зазначають О. Пономаренко та
В. Пономаренко, якщо система належним чином пристосується до
соціокультурної компоненти середовища, це приведе до підвищення
ефективності її функціонування. Економічні системи мають досить велику
інерційність, тому пристосовувати таку систему до суспільства необхідно
поступово, за певною стратегією.

Отже, соціально-економічний потенціал організації розуміється як
об’єднання двох взаємозалежних підсистем – соціального та економічного
потенціалів. Поточні економічні результати діяльності підприємства
виявляються результатами сукупної реалізації соціального та економічного
потенціалів, які разом є виявом єдиного СЕП організації. Єдність СЕП
обумовлюється тим, що економічний потенціал створює можливості для
збільшення соціального потенціалу, а він сприяє підвищенню економічного
потенціалу. Залежно від того, що автори розуміли під поняттям «соціальний
потенціал», визначалося й поняття соціально-економічного потенціалу.
Варто відзначити, що традиційним вважається підхід, коли СЕП
визначається по відношенню до суб’єкта підприємницької діяльності -
підприємства чи організації. Слідуючи цьому підходу, з’ясування  сутності
потенціалу вищої школи необхідно починати із з’ясування сутності
потенціалу вищого навчального закладу. Таким чином, використовується
індуктивний метод пізнання, який передбачає перехід знання від часткового
до загального.

Починаючи з 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняній науці активно
використовується термін «потенціал ВНЗ». Деякі дослідники, зокрема
О. Кратт, ототожнювали потенціал ВНЗ з ліцензованим обсягом. Дійсно,
ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи забезпечення
навчальних закладів матеріально-технічною, навчально-методичною та
інформаційною базою, науково-педагогічними та педагогічними кадрами,
тобто деякою мірою відображають ресурси ВНЗ. Таке розуміння потенціалу
ВНЗ близько до одного з тлумачень виробничого потенціалу, яке надано в
Економічній енциклопедії: «Виробничий потенціал – це реальний обсяг
продукції, який можна виготовити за наявності повного використання
ресурсів» [4].  Освітні послуги ВНЗ є стандартними продуктами,   існують і
виконуються стандарти вищої освіти відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» [2]. Максимальна потужність освітньої діяльності ВНЗ
характеризується його ліцензійним обсягом. Для того, щоб успішно діяти на
ринку, ВНЗ повинен створити вищу споживчу цінність, аніж та, що
забезпечується лише ліцензійними вимогами (стандартна), яка задовольнить
споживача більшою мірою, ніж конкуренти.

Визначення потенціалу ВНЗ як можливостей і ресурсів закладу,
зустрічається у дослідженнях Д. Закірової.  Вона зазначає, що ресурсний
потенціал вищої школи можна визначити як здібність комплексу її
людських і речових ресурсів забезпечити досягнення суспільно значущих
освітніх цілей. При цьому дослідниця акцентує, що потенціал вищих
навчальних закладів необхідно розглядати одночасно на трьох рівнях
зв’язків і відносин: у минулому (накопичення ресурсів), стосовно
теперішнього стану вищої школи з позицій практичного застосування і
використання існуючих здібностей, у майбутньому – перспективний стан.
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А. Єгоршин, В. Кручінін, І. Каленюк та Л. Захарчук характеризують
потенціал вищого навчального закладу через перелік факторів, що його
визначають. При чому соціальний потенціал дані автори або зовсім не
враховують, або враховують частково. Наприклад, І. Каленюк за потенціал
освітньої установи вважає кадрові та навчально-матеріальні ресурси .
А. Єгоршин і В. Кручінін пишуть: «Потенціал ВНЗ показує його
можливості. Він характеризується: кваліфікаційним складом викладацького
та наукового колективів; наявністю визнаних наукових шкіл; кількістю
наявних навчальних та допоміжних площ; наявністю й прогресивністю
навчального й науково-дослідницького обладнання; наявністю сучасної
інформаційної і комп’ютерної бази; наявністю власних навчальних і
методичних розробок; наявністю території й можливості її розвитку;
широтою навчальних і наукових зв’язків у країні та в інших державах».
Л. Захарчук дає такий перелік факторів, що визначають потенціал ВНЗ:
наявність ліцензії, акредитації, сертифікації; регіон розташування;
внутрішня нормативна база; загальна політика відношення до
позабюджетної діяльності; науковий потенціал; кадри; інформаційні
ресурси; методична база; бібліотечний фонд; приміщення, обладнання;
земля; імідж і співробітництво з випускниками закладу.

О. Комарова потенціал освітніх організацій поділяє на дві складові –
речову та неречову. До речової компоненти вона відносить матеріально-
технічну базу, кадрові та фінансові ресурси, до неречової – знання, уміння,
навички та творчий потенціал, що отримані споживачами освітніх послуг
під час навчання. Учасники проекту «Асоціації європейських
університетів» [57, с. 49] потенціалом ВНЗ вважають  «креативний або
творчий потенціал». Вони навіть пропонують модель організації процесу
партнерської взаємодії для підвищення креативного потенціалу вищого
навчального закладу.

Багато дослідників вищої школи зосередили увагу лише на окремих
проявах потенціалу ВНЗ. Питання формування фінансового потенціалу  та
матеріально-технічної бази ВНЗ досліджували В.Андрієнко, П.Куликов,
Ю. Лисенко, І. Палкін, С. Мічківський; кадрового потенціалу – Ю. Мокіна;
виховного потенціалу – Г. Габдулін.

Різноманіття підходів до розуміння сутності потенціалу ВНЗ дозволяє
вважати його багаторівневим і багатоаспектним поняттям, зміст якого
розкривається в усьому комплексі його проявів.

Найбільш досконалим визначенням потенціалу ВНЗ, з погляду
дисертанта, є розуміння його як соціально-економічної системи.
Суспільство давно визнало значущість освіти для свого розвитку.
Генерування, систематизація, накопичення і трансляція знань можливі
виключно в масштабах суспільства. Від того, якою мірою розвинуті ресурси
вищої школи,  залежить майбутнє нації та людства в цілому.  Освіта не
обмежується національними рамками. Призначення вищої школи має
двояку природу: задоволення потреб особистості в знаннях, з одного боку,
та суспільства – у підвищенні рівня освіченості його громадян, з іншого.
Тобто, соціальна сутність потенціалу ВНЗ міститься в діалектичній єдності
індивідуальних та суспільних потреб.  Економічна сутність потенціалу ВНЗ
відображає наявність способів,  прийомів та методів,  які мають
задовольнити потреби. Соціальна та економічна сутності взаємозв’язані та
взаємообумовлені. Складова соціальної сутності формується під дією
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зовнішніх по відношенню до вищої школи факторів (тобто тих, на які вища
школа не може вплинути). Економічна сутність в основному формується під
впливом внутрішніх факторів (тих, які безпосередньо залежать від дій
вищої школи). Отже, потенціал є якісно-кількісною характеристикою ВНЗ,
що відображає рівень здібності задовольняти потреби.

Про важливість врахування зовнішньої складової соціального
потенціалу для вищого навчального закладу говорив ще у 1930 р. Хосе
Ортега-і-Гассет.  Він писав: «Принцип освіти: школа як суттєвий державний
інститут набагато більше залежить від суспільної атмосфери,  в яку вона
занурена, ніж від педагогічної атмосфери в її стінах. Лише коли тиск обох
атмосфер вирівняється, школа стане хорошою». Про вплив на потенціал
ВНЗ інтересів пов’язаних з ним груп відмічали і Є. Фіске та Т. Фініков.

Ідея про необхідність урахування інтересів пов’язаних з ВНЗ груп
зустрічаються у сучасних інтерпретаціях організаційних моделей
функціонування університетів (наприклад, у корпоративній та
підприємницькій моделях) та концепції мережі. Прихильники
корпоративної моделі пишуть: «Академічна влада зорієнтована більше на
зовнішні, а не на  внутрішні справи ВНЗ, виконуючи роль його
представника в різних суспільних і політичних групах інтересів, особливо
при здобуванні фінансових коштів. Щодо внутрішніх справ ВНЗ,
академічна влада відповідає за окреслення перспективної стратегії
функціонування, тоді як за її реалізацію більш відповідальні спеціалізовані
служби адміністрації, статус яких стає дедалі ближче пов’язаним з
функціями академічними» [68, с.106]. У підприємницькій моделі ці процеси
є ще сильніше вираженими, ніж в корпоративній. Концепція мережі
передбачає розробку стратегії освітнього закладу за допомогою консенсусу
та згоди з оточуючим середовищем і залишає прийняття рішень на
результат суперництва між різними групами, які переслідують різні
інтереси [69, с.114]. Термін «мережа» в даній концепції застосовується для
визначення системи відносин між людьми, пов’язаними якимось спільним
інтересом [53, с.284].

Отже, економічний аспект потенціалу ВНЗ являє собою сукупність
можливостей ВНЗ, яка відповідає ліцензійним та акредитаційним  вимогам і
здатна забезпечити конкурентні переваги на ринку. Соціальний аспект
потенціалу ВНЗ –  це сукупність мотивів та настанов у його внутрішньому
та зовнішньому середовищі, вплив яких відображається на ефективності
досягнення цілей ВНЗ [70; 71]. Наприклад, на ринку з’являється новий
вищий навчальний заклад. Він має достатній економічний потенціал,
відповідає всім ліцензійним та конкурентним вимогам. Але попит на
послуги цього закладу на першому етапі існування ймовірно не буде
великим. Адже даний ВНЗ не є досить відомим серед батьків абітурієнтів, у
професійних, молодіжних  та ін. колах, які здатні впливати на прийняття
рішення абітурієнтом стосовно вибору навчального закладу.

 Таким чином,  СЕП ВНЗ –  це система ресурсів ВНЗ,  що складається з
об’єднання можливостей ВНЗ, які відповідають ліцензійним та
акредитаційним вимогам і здатні забезпечити конкурентні переваги на
ринку, та мотивів і настанов економічних суб’єктів у його внутрішньому та
зовнішньому середовищі, вплив яких відображається на ефективності
досягнення цілей ВНЗ. СЕП ВНЗ є складною системою. Неможливо
врахувати всі різнопланові характеристики системи СЕП ВНЗ, вивчаючи їх
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без урахування особливостей функціонування ВНЗ на різних стратах
(макро- і мікрорівні).

Потребує розуміння СЕП ВНЗ не як самостійної системи,  а як
складового елементу системи більш  високого порядку, а саме СЕП ВШ.
Діючи як елемент системи більш високого порядку, СЕП ВНЗ отримує
системовизначені властивості замість системозначущих. З позицій
характеристики властивостей, система СЕП ВШ є цілісною сукупністю
гомогенних компонентів – СЕП ВНЗ (рис. 1).

Рис. 1. Структура соціально-економічного потенціалу вищої школи

Як і в будь-якій іншій системі, у системі СЕП ВШ між її елементами
існують визначені зв’язки. Зв’язки між окремими СЕП ВНЗ приймають
такий вигляд: обмін студентами з метою підвищення якості навчання; обмін
викладачами, стажування, підвищення кваліфікації; виконання спільних
науково-дослідних розробок та проектів; підготовка наукових кадрів в
аспірантурі й докторантурі не лише для власних цілей, але й для інших
ВНЗ; пропаганда наукових досліджень шляхом проведення спільних
наукових конференцій і семінарів; обмін інформаційними ресурсами за
допомогою різного роду електронних мереж та існування системи
мобільного бібліотечного обміну; робота науково-педагогічного персоналу
за сумісництвом у різних ВНЗ   в    якості викладачів,  експертів у радах із
захисту дисертацій, рецензентів; проведення спільних олімпіад, конкурсів,
змагань та інших заходів.

Основна особливість зв’язків між елементами системи – перетворення
деякої величини без зміни її природи. Зв’язок переводе метрику величини в
себе з точністю до дійсної функції )(bf , де b – елемент множини B

Соціально-економічний потенціал вищої школи

СЕП ВНЗ 1

СЕП ВНЗ 2 СЕП ВНЗ N
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потенціал
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Можливості, що
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ліцензійним та
акредитаційним

вимогам

Можливості, що здатні
забезпечити

конкурентні переваги
на ринку
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характеристик зв’язків. У загальному вигляді зв’язки між СЕП ВНЗ можуть
бути представлені відображенням:

ХХB
(

®:  при xх bf rr )(=( ,                                                  (1)
де X

(
– відображення множини X ; x(r та xr – метрики відповідно множин

X
(

та X .
Чим більше зв’язків з іншими елементами системи СЕП ВШ

утворюються навколо ВНЗ, тим вищим стає його СЕП. Зв’язки можна
охарактеризувати, ввівши показник їх потужності. Найбільшу потужність
мають зв’язки між великими СЕП ВНЗ. Оцінити потужність зв’язків між
СЕП ВНЗ можна, оцінивши інтенсивність потоку руху ресурсів (кадрів,
інформації, соціальних ресурсів та ін.). Крім того, варто враховувати якісні
характеристики руху ресурсів (цінність, корисність).

Наступна системна властивість СЕП ВШ – наявність визначеної
організації, що проявляється у зниженні ентропії. Ця характеристика
визначається існуванням сформованого базису ресурсів, направленого на
забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки фахівців з
вищою освітою, наступності процесу здобуття вищої освіти, що
забезпечується за допомогою заходів державного регулювання. Існування
організації в системі СЕП ВШ – це, по-суті, актуалізація (формування)
суттєвих зв’язків елементів, упорядкований розподіл зв’язків та елементів у
просторі (ресурси формуються відповідно до задоволення потреб економіки
регіонів у фахівцях) та часі (зміна СЕП відповідно до динаміки потреб).

Варто зазначити, що система СЕП ВШ, як і більшість інших систем,
розвивається при одночасному збільшенні ентропії і має визначений
життєвий цикл. Збільшення ентропії відбувається завдяки руйнівної дії як
внутрішніх, так і зовнішніх механізмів. Ці механізми обумовлені
існуванням конкурентної боротьби між ВНЗ у країні,  та між ВШ різних
країн. Якщо система відносно замкнена, підсилення одних елементів
системи відбувається за рахунок інших, дисфункції, що виникають при
цьому,  руйнують систему зсередини.  На думку С.  Ніколаєнка,  за умов
конкуренції на ринку освітніх послуг та ринку праці в умовах
демографічної кризи структури, які не здатні надавати якісні освітні
послуги, збанкрутують і припинять своє існування.  Знизити процеси, що
направлені на зростання ентропії системи, можливо за допомогою системи
ефективного управління. Адже, на думку В. Ніколаєва і В. Брук, основним
завданням будь-якого управління є обмеження різноманітності можливих
станів і процесів.  Тобто,  система управління СЕП ВШ повинна бути
направлена на забезпечення необхідного значення приросту «негентропії».

При формуванні зв’язків між соціально-економічними потенціалами
вищих навчальних закладів утворюється відповідна структура системи СЕП
ВШ, а властивості СЕП ВНЗ трансформуються у функції (дію, поведінку),
які зв’язані з існуванням так званого синергетичного ефекту (інтегративних
властивостей системи). Отже, СЕП ВШ характеризується існуванням
інтегративних властивостей, тобто тих якостей, що властиві системі в
цілому, але не властиві жодному з її елементів, тобто СЕП ВНЗ окремо.
Синергетичний ефект від взаємодії потенціалів окремих ВНЗ
спостерігається у тому, що сьогодні студенти, навчаючись у одному ВНЗ,
можуть одночасно користуватися інфраструктурою, навчально-методичним
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забезпеченням, електронними інформаційними ресурсами та бібліотеками
різних закладів.

Важливою інтегративною властивістю СЕП ВШ є існування системи
централізованого управління та контролю за станом потенціалу ВНЗ з боку
МОН України, що відбувається за рахунок наявності єдиних принципів,
підходів, цільових настанов, нормативів та стандартів відносно ресурсного
забезпечення ВНЗ, про що зазначено в  доктринах, концепціях, стратегіях
розвитку вищої школи, ліцензійних та акредитаційних вимогах, системі
стандартів вищої школи; фінансового забезпечення державних ВНЗ;
наявності єдиної системи підготовки та вимог до науково-педагогічних
кадрів та ін. [1; 2; 3]. Останнім часом надзвичайно важливим стає питання
підвищення ефективності управління соціально-економічним потенціалом
вищої школи, але воно ускладнюється децентралізованістю, адже ВНЗ
знаходяться у підпорядкуванні 26 міністерств і відомств.

Отже, СЕП ВШ являє собою синергетичну сукупність соціально-
економічних потенціалів ВНЗ (що діють в умовах конкуренції), яка здатна
виробляти освітні і наукові продукти відповідної якості, кількості й
асортименту, з метою задовольняння існуючих і перспективних соціальних
потреб у відтворенні інтелектуального капіталу країни.

Таким чином, проаналізовано підходи до розуміння сутності
потенціалу та дано визначення поняття «соціально-економічний потенціал
вищої школи». Отримане визначення дає можливість робити подальші
дослідження, які вбачаються у деталізації складових потенціалу вищої
школи, визначенні специфіки його формування, розробці методики оцінки.

Відобразити специфіку формування СЕП ВШ неможливо, не
визначивши структуру потенціалу. Треба з’ясувати склад системи ресурсів
для забезпечення основної освітньої діяльності ВНЗ та її обслуговування.
Оптимальна структура потенціалу, на думку Н. Краснокутської, повинна
мати мінімальну кількість компонентів, але разом з тим, вони повною
мірою мають виконувати задані функції [12]. На відміну від інших
організацій і підприємств, де поширення одержала концепція виділення в
сукупності ресурсів таких елементів: технічні ресурси, технологічні
ресурси, кадрове забезпечення, просторові ресурси, інформаційні ресурси,
ресурси системи управління, фінансові ресурси, – у ВНЗ, відповідно до
нормативних документів, прийнято відокремлювати такі види локальних
потенціалів: кадрове забезпечення, матеріально-технічна база, навчально-
методичне забезпечення, інформаційне забезпечення [12; 11].

Важливою складовою потенціалу будь-якої організації, і ВНЗ у тому
числі,  виступають ресурси системи управління. Але на відміну від інших
організацій, де керівний персонал виконує тільки функції управління, у ВНЗ
основною функцією керівного складу залишається науково-педагогічна
діяльність. Керівний склад повинен мати відповідні вчені звання та наукові
ступені. Заробітна плата, наприклад, завідувача кафедрою залежить, перш
за все, від його навчального навантаження. Більшість функцій управління
взагалі виконуються викладачами на громадських засадах. Тому керівний
склад у системі СЕП ВНЗ не бажано відокремлювати,  він виступає
складовою інших видів локальних потенціалів, і перш за все кадрового
забезпечення.

У більшості навчальних закладів, а саме в державних, фінансові
ресурси часто виступають лише засобом відтворення всіх інших ресурсів,
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на відміну від банків та комерційних підприємств, де  фінансовий потенціал
відображає наявність і достатність власного капіталу,  ліквідність та ін.  У
такому розумінні фінансовий потенціал можна вважати результатом
(еквівалентом) реалізації сукупного потенціалу або ресурсом стратегічного
характеру, а не як складовою структури СЕП ВНЗ.

Оскільки освітні продукти є стандартними, то для забезпечення
конкурентоспроможності освітніх послуг ВНЗ необхідні також
інфраструктурний та соціальний потенціали. Інфраструктурний потенціал
складається з ресурсів, що утворюють інфраструктуру ВНЗ. Соціальний
являє мотиви і настанови пов’язаних з ВНЗ груп, вплив яких відображається
на ефективності досягнення цілей ВНЗ. Структура соціального потенціалу
ВНЗ містить визнання закладу міжнародне та з боку державних органів та
наукових кіл, з боку суспільних організацій та ринку праці; ставлення з
боку персоналу закладу, студентів, абітурієнтів та кіл, що на них
впливають.

Ресурси ВНЗ можна поділити на дві групи: а) ресурси основної
освітньої діяльності ВНЗ та її обслуговування; б) ресурси, що забезпечують
своє формування та формування всіх інших ресурсів.  До групи ресурсів
основної освітньої діяльності ВНЗ та її обслуговування у роботі віднесено
такі: соціальний потенціал, кадрове забезпечення, матеріально-технічна
база, інформаційний та інфраструктурний потенціали, навчально-методичне
забезпечення. Ці ресурси утворюють соціально-економічний потенціал
ВНЗ. До ресурсів формування належать: фінансові накопичення та грошові
надходження, які спрямовуються на капіталовкладення в основні засоби;
фонд оплати праці; кадрове забезпечення формування стратегічних
ресурсів; матеріально-технічні ресурси наукових підрозділів та
інформаційні ресурси, що використовуються для формування кадрового та
навчально-методичного забезпечення.

Процес формування СЕП ВШ є одним з напрямків її стратегічного
управління і передбачає створення й організацію системи ресурсів таким
чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні
стратегічних, тактичних і оперативних цілей вищої школи. Формування
СЕП ВШ – це постійно діючий процес, направлений на оптимізацію
матеріальної складової ресурсного забезпечення ВШ з метою
максимального наближення його до існуючих і перспективних ліцензійних,
акредитаційних, споживацьких вимог, нарощування нематеріального
соціального ресурсу шляхом налагодження партнерських стосунків з усіма
зв’язаними групами, створення стійкої і керованої репутації та мотивації
працівників вищої школи.Оптимально сформований потенціал будь-якої
організації, і системи вищої освіти у тому числі, це ідеальний стан.
Насправді ж дуже часто ВНЗ мають потенціал одного з двох типів:

дефіцитний – попит опереджає пропозицію, потенціалу організації не
вистачає для максимального задоволення потреб споживачів, унаслідок
чого організація втрачає можливі прибутки;

надлишковий – пропозиція перевищує попит, у даному випадку
існування надлишкового потенціалу несе за собою додаткові витрати на
його утримання.

Формування потенціалу вищої школи відбувається з орієнтацією на
його реалізацію (див. рис. .2). Завдання будь-якої організації не нарощувати
потенціал, а оптимізувати його відносно до попиту. Тому треба з’ясувати,
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що являють собою продукти ВНЗ, при виробленні яких реалізується цей
потенціал. Як зазначають О. Добикіна, В. Рижиков, С. Касьянюк та ін.,
основне призначення потенціалу підприємства чи організації – це створення
нових вартостей, його елементи повинні цілеспрямовано адаптуватися до
вимог продукції, що виготовляється  [16].

ВШ через систему ВНЗ надає суспільству освітні послуги визначеного
виду, споживачами яких є слухачі, учні, студенти, й одночасно представляє
результати своєї діяльності на ринку праці,  споживачами яких є
підприємства й організації різних галузей економіки, держава в цілому.
Більшість дослідників сходяться на тому, що основним напрямком
діяльності навчальних закладів є надання освітніх послуг, але вони не дають
однозначного визначення, у якій формі існує ця послуга. У той час, як
надання більш чіткого визначення продукту ВНЗ надзвичайно важливе для
визначення оптимальної системи ресурсів, необхідних для його вироблення.

Наприклад, В. Александров освітню послугу визначає як
«організований процес навчання для отримання (здобуття) необхідних
знань, навичок і вмінь». У працях російського дослідника Є. Новаторова
поняття освітніх послуг дається через перелік характерних властивостей,
при цьому не уточнюється, що ж саме являє собою ця послуга. Низка
дослідників – О. Кратт, Р. Патора, Б. Рябушкін, М. Слоква, Н. Хроменков,
В. Щетінін –погоджуються з визначенням освітньої послуги як
самобутнього економічного блага, що являє собою систему знань,
інформації, вмінь та навичок, які використовуються з метою задоволення
різноманітних освітянських потреб особистості, суспільства, держави.
О. Науменко пише: «Освітня послуга охоплює всі аспекти розвитку
особистості, що передбачає не лише здобуття нових знань і формування
вмінь, а й процес виховання» [81, с. 95]. Він один з небагатьох, хто згадав
про процес виховання. Адже, відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу
освіту», вищий навчальний заклад забезпечує не лише навчання,
професійну підготовку, але й виховання осіб [12].

О. Сангінова та Н. Авсянніков вважають, що продуктом закладів вищої
освіти є освітня програма. «Освітня програма розробляється ВНЗ для того,
щоб задовольнити потреби в освіті, професійній підготовці,  навчанні чи
перепідготовці, - тобто, досягненні визначеного соціального ефекту (зміна
освітнього чи професійного рівня)». Не можна погодитися повністю з
твердженням цих авторів, що освітня програма є товаром ВНЗ, оскільки
обираючи для себе навчальний заклад, споживач обирає не тільки освітні
програми закладу, а щось набагато більше. Крім того, освітні програми  в
Україні розробляються не лише ВНЗ, перш за все вони повинні відповідати
Системі стандартів вищої освіти відповідно до ст. 11 Закону «Про Вищу
освіту» [12]. Можна вважати освітню програму частиною продукту ВНЗ.

З’ясувати сутність і зміст продукту ВНЗ можна, якщо застосувати
маркетинговий підхід. У теорії маркетингу товаром вважається усе, що
може задовольнити потребу і пропонується на ринок з метою придбання,
споживання, використання чи залучення уваги. Як зазначає Ф. Котлер,
кожну товарну одиницю, яку пропонують споживачам, треба розглядати з
точки зору трьох рівнів: товар за задумкою, товар у реальному виконанні,
товар з підтримкою .

Отже, освітня послуга – це комплексне поняття, яке включає такі
складові:
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характеристика основної послуги (навчальна і виховна програма);
послуга в реальному виконанні: рівень якості викладання освітніх

програм, товарна марка (назва навчального закладу, його імідж) та
додатковий сервіс (наявність гуртожитку, їдальні, спорт-комплексу,
туристичних баз та інших елементів інфраструктурного потенціалу);

підтримка інструментами маркетингу (цінова політика, політика
розподілу, маркетингова комунікативна політика).

Деякі економісти схильні вбачати ще й четвертий рівень товару,
пов’язуючи його зі сприйняттям закладу особистістю споживача. Цей
рівень зв’язаний із впливом соціальної складової потенціалу ВНЗ.

Іншими словами, освітня послуга ВНЗ являє собою стандартний
продукт, тобто задовольняє Системі стандартів вищої освіти, підкріплений
системою конкурентних переваг. Асортимент і кількість освітніх послуг
визначається соціальним замовленням чи то з боку абітурієнтів, чи то з боку
держави і підприємств. Якщо соціальне замовлення існує з боку
абітурієнтів, то говорять про престижність спеціальності, навчання на таких
спеціальностях відбувається, як правило, на умовах контракту. Соціальне
замовлення з боку держави  відбувається за рахунок бюджетних коштів і
обумовлюється різними причинами, такими, як незадоволення потреби
даного регіону чи країни у визначених спеціалістах; можливість
виникнення потреби у даних спеціалістах у майбутньому; наявність
передових наукових шкіл, які здійснюють фундаментальні дослідження за
даною спеціальністю тощо.

Потенціал ВШ можна використовувати не лише для надання основних
освітніх і супутніх до них послуг, але й для отримання доходів від інших
видів діяльності, передбачених чинним законодавством [12]. Існує безліч
варіантів використання наявних ресурсів, і чим більше доходів отримує
ВНЗ, тим повніше він використовує свій потенціал.

Потребує уваги розгляд специфіки формування та реалізації
структурних компонентів соціально-економічного потенціалу вищої школи.

Важливим структурним компонентом СЕП ВШ є його соціальний
потенціал.  Елементами підсистеми «соціальний потенціал ВНЗ»
виступають мотиви, інтереси та настанови пов’язаних з ВНЗ груп, які є
невід’ємними від своїх носіїв у внутрішньому та зовнішньому середовищі
ВНЗ. Незважаючи на ринкові механізми розвитку, освітні заклади мають
гуманістичну орієнтацію діяльності, що вимагає особливої уваги до
управління саме соціальною складовою потенціалу цих організацій.

Звертає на себе увагу важлива властивість підсистеми «соціальний
потенціал ВШ (ВНЗ)»  –  інтегративна властивість,  тобто та якість,  яка
притаманна системі в цілому, але не властива жодній з її елементів окремо.
Важливою інтегративною властивістю підсистеми «соціальний потенціал
ВШ (ВНЗ)» є перш за все наявність кумулятивного (синергетичного) ефекту
в свідомості суб’єктів ринку, який пов’язаний із сформованим базисом
системи настанов стосовно даної організації, її образом, іміджем, місцем на
ринку тощо. Цей кумулятивний ефект носить економічний зміст, його
можна оцінити кількісно, наприклад, у грошовому вимірі. Грошовим
виміром цього ефекту може слугувати ринкова ціна існуючого іміджу
організації. Знайти її можна, якщо відняти від ринкової вартості
підприємства вартість матеріальних активів. Отже, ця властивість
підтверджує, що соціальний потенціал впливає на функціонування
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підприємства і при відповідних умовах може сприяти підвищенню
економічного потенціалу організації.

Соціальний потенціал ВНЗ формується не в самому ВНЗ, а в свідомості
суспільства, чим довше існує ВНЗ, тим більший його соціальний потенціал.
Для прикладу, провідними університетами України, за результатами
багатьох рейтингів й оцінок, є найстаріші: Київський національний
університет ім. Т. Шевченка (існує з 1836 р.), Львівський національний
університет ім. І. Франка (з 1817 р.), Харківський національний університет
ім. В. Каразіна (з 1805 р.), Одеський державний університет ім. І. Мечнікова
(з 1865 р.), Національний технічний університет «Київський політехнічний
інститут» (з 1898 р.) та ін. Якщо за деяких умов відомий ВНЗ втратить чи то
матеріальну базу, чи інфраструктуру або провідних викладачів, то все одно
у свідомості суспільства він буде довгий  час залишатися провідним, і його
послуги будуть асоціюватися з високою якістю. Прикладом цього
твердження є відкриття в 1992 р. вищого навчального закладу, який
сьогодні називається Національний університет «Києво-Могилянська
академія». Цей заклад позиціонувався на місце  відомого у минулому
закладу й одразу став брендом в освітньому просторі. Успіх цього закладу
пов’язаний перш за все з тим, що при його заснуванні було використано
соціальний потенціал одного з видатних центрів освіти, культури та науки
України XVII-XVIII ст. – Києво-Могилянської академії. Тобто, закладу вже
не було, а соціальний потенціал залишився і був використаний через багато
років.

Найважливішим у структурі потенціалу вищої школи є кадрове
забезпечення. Його складають: професорсько-викладацький склад; науково-
дослідницький персонал; персонал адміністративно-господарських служб
(бібліотеки, бухгалтерії, планово-економічного відділу, господарчо-
обслуговуючих підрозділів). Професорсько-викладацький склад є ключовим
суб’єктом системи освіти. Кількісні та якісні параметри підготовки й
підвищення кваліфікації педагогічних працівників визначають загальну
ефективність освітньої діяльності. Кадри вищої освіти, за визначенням
І. Каленюк, це випускники ВНЗ, які проходять систему післядипломної
освіти в аспірантурі та докторантурі.  Важливість кадрового забезпечення в
освітній галузі пов’язана з тим, що на відміну від інших підприємств і
організацій, де перевага при створенні продукту віддається техніці
(механізмам, машинам, автоматам, конвеєрам), освітні продукти
створюються  в основному завдяки праці педагогічного і науково-
педагогічного персоналу, яку не можна замінити працею ніяких механізмів.

Формування кадрового забезпечення вищої школи носить інерційний
характер і вимагає значних зусиль. Підготовка персоналу для вищої школи,
а саме фахівців з науковими ступенями і званнями, займає більше часу, ніж
підготовка кадрів у будь-якій іншій галузі. Для цього необхідний не один
рік і навіть не один десяток років. Вимога забезпечити потрібну якість
професорсько-викладацького та наукового персоналу передбачає перш за
все підсилення мотивації до навчання та роботи. Підвищити якість науково-
педагогічного персоналу можливо розвиваючи систему  науково-дослідної
роботи (далі – НДР), кількість наукових шкіл, впровадження НДР у
виробництво, фінансуючи НДР. Підвищення якості кадрового забезпечення
характеризується також числом підготовлених та виданих у ВНЗ
монографій, підручників та навчальних посібників, кількістю рад із захисту
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дисертацій, кількістю аспірантів та докторантів. Значних фінансових
ресурсів вимагає процес збереження кадрового потенціалу. Наприклад,
приблизно половина всього бюджету багатьох ВНЗ йде на заробітну плату
працівників.

Особливістю вищої школи є залежність вимог щодо кадрового
забезпечення від рівня акредитації вищого навчального закладу. Чим
більший рівень акредитації ВНЗ, тим більші вимоги до його персоналу.
Найкращий кадровий склад мають, як правило, національні ВНЗ.

Наступна особливість процесу формування кадрового забезпечення
вищої школи пов’язана зі швидким «моральним зносом» освітніх послуг.
Високі темпи технічного прогресу, як зазначає О. Кратт, приводять до того,
що якість існуючих послуг освіти перестає відповідати потребам
матеріального виробництва. Виникає необхідність зміни змісту навчання та
появи нових напрямів підготовки. Усі ці процеси потребують постійного
навчання та перепідготовки кадрового складу ВНЗ для задоволення
існуючих та перспективних суспільних потреб.

Інша особливість пов’язана із сезонністю навчання. Зарахування у ВНЗ
відбувається, як правило, один раз на рік у чітко визначений час.
Навчальний рік починається з першого вересня. Ця дата визначає
сформованість кадрового забезпечення ВНЗ.

Наявність кваліфікованого персоналу з науковими званнями і
ступенями, крім надання основних освітніх послуг, дозволяє виробляти й
інші  продукти, а саме: укладати договори на виконання науково-дослідної
роботи, гранти, замовлення на експортні поставки наукової продукції,
навчати аспірантів і докторантів на платній основі, брати участь у
програмах розвитку регіонів та ін. Висока педагогічна майстерність
викладачів забезпечується знаннями дидактики вищої школи, педагогічної
психології, організаторськими здібностями, володінням сучасними
технологіями трансляції наукового змісту дисциплін студентській аудиторії.

Технічні та просторові ресурси для ВНЗ представляють його
матеріально-технічну базу. Матеріально-технічна база (далі – МТБ) ВНЗ
являє собою речові засоби, які використовуються при виробництві освітніх
та інших послуг. Характеризується сукупністю показників, які
забезпечують умови для освіти: об’єм площ та їх структура за формою
власності і напрямам використання, меблі, технічне й лабораторне
обладнання аудиторій та офісних приміщень деканатів і кафедр. За своїм
економічним змістом МТБ поділяється на дві групи засобів: основні та
оборотні.

Проведення навчальних занять в окремих групах потребує спеціальних
аудиторій, які за своєю площею дозволяли б працювати протягом певного
навчального періоду. Проведення лекцій у ВНЗ для великих потоків
потребує лекційних аудиторій, які мали б велику кількість місць (75-200).
Ліцензія на здійснення підготовки фахівців відповідних рівнів надається
закладам освіти за наявності відповідності приміщень (навчальних,
навчально-виробничих, побутових, спортивних та ін.) санітарним нормам і
правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2 –3-97
«Будинки та споруди навчальних закладів», затверджені наказом
Держкоммістобудування України від 27.06.1996 № 117. Крім навчальних
аудиторій, здійснення освітньої діяльності обов’язково потребує
спеціальних приміщень для викладачів. Адже підготовка та виконання
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інших видів робочих обов’язків викладача потребує належних умов праці.
Треба відзначити, що сьогодні створилася складна ситуація у сфері
матеріально-технічного та соціального забезпечення вищої школи.
Матеріальна база більшості навчальних закладів морально застаріла і
фізично зношена.

Існування великої кількості напрямів підготовки спеціалістів та
спеціалізації закладів обумовлює відмінності в структурі матеріально-
технічної бази різних ВНЗ. Наприклад, сільськогосподарським ВНЗ
необхідні земельні угіддя, сільськогосподарська техніка; педагогічним ВНЗ
– лінгафонні кабінети, технічні засоби навчання; консерваторіям – музичні
інструменти тощо.

МТБ має широкі можливості щодо використання її для вироблення
неосвітніх продуктів. Наявність площ визначає можливість здачі їх в оренду
та організацію іншої діяльності, що принесе доходи (наприклад, надання
готельних послуг, створення підприємств бутового обслуговування та ін.)
Наявність необхідного обладнання визначає можливість залучення
замовлень на дослідження та розробки, надання широкого спектра різних
послуг, товарів, робіт, здачі обладнання в оренду. Наявність ділянок для
житлового та іншого будівництва дозволяє залучати інвестиційні ресурси;
наявність ділянок для здачі в оренду є необхідною умовою отримання
відповідних доходів, землі сільськогосподарського призначення дозволяють
здійснювати виробництво продукції та ін.

Велике значення має інформаційне забезпечення ВНЗ, що являє собою
систему друкованих та електронних джерел інформації, а також технічних
та організаційних засобів, що сприяють отриманню інформації. Потужні
інформаційні ресурси дозволяють інтенсифікувати засвоєння матеріалу,
розвивати самостійність студентів, сприяти їх саморозвитку, надають
можливість обирати індивідуальну траєкторію при засвоєнні курсу.
Існують проблеми щодо інформаційного забезпечення вищої школи. При
середній забезпеченості університетів на кінець 2005 р. комп’ютерними
робочими місцями в розрахунку на 100 студентів – по 10,44, для 11
університетів цей показник становив від 2,2 до 4,65. Такий стан не дозволяє
перебудовувати навчальний процес у ВНЗ за умовами Болонської угоди.
Найгірше становище щодо інформаційного забезпечення існує в
педагогічних ВНЗ, що неприпустимо, адже в Україні надзвичайно
актуальною є проблема комп’ютеризації середньої школи.

Не менш важливим питанням є забезпечення вищої школи
україномовними підручниками. На думку В.Кременя, створення потужної
інформаційної бази навчального  процесу у вищих навчальних закладах
дасть змогу перейти на нові педагогічні технології.

Інформаційні ресурси створюють також умови для реалізації
додаткових освітніх послуг, надання послуг щодо використання Інтернету.
Вони є фундаментом для розробки й реалізації програмних продуктів, баз
даних, інформаційних систем, у тому числі комерційних, створюють
можливості розв’язання організаційних та управлінських завдань на
сучасному рівні.

Бібліотеки можуть надавати бібліографічні послуги, послуги щодо
використання своїх фондів, ксерокопіювання, підтримки широкого спектра
освітніх послуг та наукових робіт.
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Сучасна матеріальна база та інформаційний потенціал сприяють
нарощуванню та підвищенню якості кадрового забезпечення. При
проведенні теоретичних досліджень, підготовці дисертації не обійтись без
потужних інформаційних ресурсів. Експериментальні дослідження,
особливо в галузі природничих наук, потребують відповідного матеріально-
технічного забезпечення. Наприклад, у Слов’янському державному
педагогічному університеті при підготовці науково-педагогічного
персоналу з вченими званнями за напрямом експериментальної фізики, а
відповідно і для функціонування наукової школи в цій галузі, залучено
чималі матеріально-технічні ресурси. У закладі функціонують побудовані за
спеціальним проектом лабораторії з експериментальної фізики (при
проведенні дослідів товщина стін і фундаменту дозволяє зменшити до
мінімуму коливання, обумовлені впливом оточуючого середовища), у яких
зосереджено наукоємне технічне обладнання (сучасні вимірювальні
прилади, потужні лазери, генератори, деформатори).

Інфраструктурний потенціал є ресурсом, який забезпечує підтримку
освітньої послуги додатковими перевагами. Ю. Лисенко, В. Андрієнко та
інші пропонують вирізняти чотири інфраструктурних сектори у вищих
навчальних закладах: соціальний, житлово-комунальний, культурно-
виховний і спортивно-оздоровчий. У межах соціального сектора
вирішуються завдання соціального захисту співробітників та клієнтів. У
межах  житлово-комунального сектора – забезпечення співробітників та
клієнтів тимчасовим житлом, надання житлових, комунальних та побутових
послуг. У культурно-виховному секторі здійснюється організація:
культурно-масових заходів відпочинку; виховної роботи; заходів із
зміцнення морально-етичних норм; клубів та гуртків. Спортивно-
оздоровчий сектор дозволяє зміцнити й підвищити фізичне здоров’я
персоналу та студентів, розвивати дух здорового суперництва та знімати
напругу після напруженої праці: проведення змагань; надання лікувально-
оздоровчих путівок; організація спецхарчування для спортсменів;
організація спортивних секцій, туристичних, спортивних клубів та гуртків;
функціонування медичних пунктів різної спеціалізації; функціонування
психологічних кабінетів та ін. Розвинена інфраструктура сприяє створенню
сприятливого психологічного клімату та задоволеності не лише для
студентів, але й для персоналу. Інфраструктура дозволяє продовжити
робочий день, знизити психологічну напругу, що у свою чергу підвищує
залежну від персоналу частку соціального потенціалу.

Інфраструктурний потенціал створює безліч можливостей отримати
додаткові доходи ВНЗ. Залежно від наявної інфраструктури ВНЗ може
надавати будь-які послуги, відповідно до чинного законодавства.

Формування матеріально-технічної бази, інформаційного забезпечення,
інфраструктурного потенціалу залежить лише від наявності фінансових
можливостей ВНЗ і при відповідних зовнішніх умовах (сприятливих
економічних, демографічних, політичних та ін. факторах) не становить
складності.

Навчально-методичне забезпечення являє собою перелік документів та
літератури, що характеризують методи й технології навчання, які повинні
відповідати змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про вищу освіту», науково-методичне
забезпечення вищої освіти здійснюється спеціально уповноваженим
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центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, іншими
центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науково-методичні установи та
вищи навчальні заклади [22, с.203].

Основним нормативним документом, що визначає організацію
навчального процесу в конкретному напрямку освітньо-кваліфікаційної
підготовки, є навчальний план. Навчальний план складається на підставі
освітньо-професійних програм та структурно-логічних схем підготовки і
визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін,
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять
та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення
поточного та підсумкового контролю. Навчальний план розробляється
кожним ВНЗ і затверджується його керівником. Для конкретизації
планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається
робочий навчальний план. Нормативні навчальні дисципліни
встановлюються державним стандартом освіти, дотримання їх назв та
обсягів є обов’язковим для ВНЗ. Навчальна програма нормативної
дисципліни є складовою державного стандарту освіти.  Встановлюються
вибіркові навчальні дисципліни та розробляються ВНЗ їх  навчальні
програми.

Сучасні технології навчання відкривають виключні перспективи з
погляду як навчання, так і диверсифікації самих навчальних закладів.
Якість реалізується через навчально-методичний комплекс, який
характеризує рівень методичної забезпеченості спеціальностей і дисциплін.
Стандарт навчально-методичного комплексу ВНЗ включає програму курсу,
робочу програму, базовий підручник, методичні рекомендації з вивчення
дисциплін для викладачів і для студентів, слайди, контрольні завдання,
форми і засоби контролю знань,  глосарій,  рекомендації з курсового і
дипломного проектування. Все це повинно відповідати діючим вимогам
МОН України.

Навчально-методична база є джерелом отримання прямих доходів від
реалізації методичних матеріалів, створює можливості розширення спектра
й підвищення якості освітніх послуг, сприяє зростанню зацікавленості ВНЗ.
Ефективно сформувати навчально-методичне забезпечення дозволяють
якісний кадровий склад та відповідна інфраструктура (наявність
типографії).

Варто розглянути особливості формування СЕП ВНЗ на макрорівні,
тобто в умовах мінливого середовища. Саме оточуюче середовище визначає
кількісні та якісні характеристики потенціалу. Уся система управління
організацією (у тому числі й формування СЕП), на думку І. Ансоффа, «є не
що інше,  як відповідь на різні за своєю природою дії з боку зовнішнього
середовища фірми та деяких інших характеристик її організаційного
контексту, у галузі технології виробництва та якості її кадрових ресурсів».

Дослідники схильні поділяти зовнішнє оточення організації на дві
групи факторів: прямого і непрямого впливу, але до сьогодні не існує
однозначного підходу щодо складу цих груп.

Робити висновок про приналежність кожного зовнішнього фактор до
групи впливу можливо, якщо застосувати системний підхід. Будучи
елементом системи більш високого порядку,  ВШ (та ВНЗ зокрема)  має
визначені зв’язки з іншими елементами системи, а саме, з системами
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споживачів, постачальників, державного регулювання та іншими.  Кожний
зв’язок відрізняється від інших силою або потужністю, які можна оцінити за
інтенсивністю потоку речовини (матеріалів, коштів) або інформації. Якщо
поділити всі фактори середовища організації на дві групи за критерієм
потужності зв’язків, то можна отримати групу факторів суттєвого впливу
(де потужність зв’язків організації з даними факторами значна) і групу
факторів незначного впливу (де потужність зв’язків організації з даними
факторами не така сильна). Таким чином, можна зробити висновок, що, по-
перше, для кожної системи існує свій оригінальний набір прямих і
непрямих факторів оточення; по-друге, цей набір є динамічним, тобто
змінюється з часом. Несуттєві, на даний момент, фактори з часом можуть
стати факторами сильної дії і навпаки.

У табл. 2 наведено фактори зовнішнього середовища і їх
характеристика, що суттєво впливають на формування соціально-
економічного потенціалу ВНЗ. Окремі фактори середовища, що впливають
на формування СЕП ВНЗ, досліджувалися такими вченими, як: А. Акмаєв,
Н. Борецька, В. Василенко, Б. Кліяненко, І. Швець.

Таблиця 2
Фактори, що впливають на формування СЕП ВНЗ

Фактор Категорія, що характеризує фактор з позицій
впливу його на формування СЕП ВНЗ

Фактори прямого впливу
Державне

регулювання
Системи законів, що регулює діяльність в галузі освіти.

Нормативні вимоги до ресурсного забезпечення ВНЗ.
Системи стандартів вищої освіти. Єдині вимоги до якості
освітніх послуг та системи державного контролю якості
освітніх послуг через процедури акредитації і
ліцензування за допомогою ДАК. Фінансування
державних навчальних закладів через систему
держзамовлення та систему підтримки наукової діяльності.
Контроль над витратами державних ВНЗ через систему
Держказначейства. Особливості в пенсійній та податковій
політиці в галузі вищої освіти. Системи єдиних вимог до
якості кадрового складу ВНЗ. Надання інформації про
діяльність ВНЗ державним органам (статистики, обласного
управління, МОН та ін.). Системи відбору споживачів ВНЗ
та регулювання попиту через існування єдиної системи
оцінки знань вступників ВНЗ шляхом видачі сертифікатів

Споживачі Загальна кількість потенційних споживачів.
Географічний і демографічний розподіл споживачів.
Рівень вимог покупців до послуг ВНЗ. Специфічні вимоги
споживачів

Ринок праці Вимоги до змісту і якості освітніх послуг з боку
працедавців. Рівень оплати праці і престижність праці для
кожної окремої спеціальності, обраної ВНЗ. Рівень
концентрації працедавців. Відсоток працевлаштованих
випускників ВНЗ

Конкуренти Особливості конкурентної боротьби. Частка великих
конкурентів на ринку, оцінка їх потенціалу. Маркетингова
діяльність конкурентів. Нецінові методи конкурентної
боротьби
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Продовж.табл.2
Організації - партнери Частка підсилення СЕП за рахунок взаємодії ВНЗ з

організаціями-партнерами
Міжнародне оточення Угоди про співробітництво. Навчання іноземних

студентів. Міжнародні програми розвитку освіти
Фактори непрямого впливу

Інтелектуальні
ресурси та НТП

Питома вага працівників СВО з науковими ступенями і
званнями. Система підготовки працівників СВО з
науковими ступенями і званнями. Відсоток НПП з
науковими ступенями і званнями, що пішли в інші галузі
господарства. Рівень розвитку освітніх технологій. Ріст
асигнувань на НІОКР. Розвиток НТР. Зміна спеціальностей
під дією НТП

Демографічна
ситуація

Чисельність населення. Темпи зростання населення.
Кількість випускників ЗОШ. Характеристика
народжуваності.  Міграція населення. Етнічна і
регіональна структура. Соціальна стратифікація населення

Економічна ситуація Рівень зростання ВВП у країні. Рівень інфляції
(дефляції). Ціни на енергоресурси. Середня заробітна
плата. Рівень цін у країні. Рівень зайнятості населення.
Відсоток тіньового сектора економіки. Рівень
фінансування ВНЗ

Соціально-культурна
ситуація

— Культурний рівень розвитку суспільства.
Національні традиції країни. Субкультури та національні
меншини. Соціальна орієнтація юнацтва щодо вибору
освітнього закладу

Взаємодія з іншими пов’язаними групами зовнішнього середовища
(організаціями-партнерами) дає ефект підсилення потенціалу ВНЗ і
дозволяє на цій основі забезпечити прийняття ефективних управлінських
рішень, направлених на розробку стратегій розвитку значущих
потенціалоутворюючих елементів. Налагодження ефективної партнерської
взаємодії з різними пов’язаними групами може привести до збільшення всіх
видів ресурсів ВНЗ.

По-перше, ВНЗ отримує збільшення (або зменшення) соціального
потенціалу, якщо стає складовою системи більш високого порядку.
Наприклад, ВНЗ ІІ рівня акредитації Слов’янське технічне авіаційне
училище після входження до структури ВНЗ ІV рівня акредитації
(Національного авіаційного університету) змінив назву на Слов’янський
авіаційний коледж Національного авіаційного університету і тим самим
отримав частину іміджу цього університету.

По-друге, кадрове забезпечення ВНЗ може підсилюватися за рахунок
сумісників, як з інших ВНЗ, так і з підприємств, організацій та наукових
установ. Формування кадрового забезпечення ВНЗ також відбувається в
умовах його взаємодії з іншими науковими та освітніми установами.
Працівники закладу підвищують свій професійний та науковий рівень,
навчаючись в аспірантурах та докторантурах, захищають дисертації не
лише у своєму ВНЗ, але й у багатьох інших.

По-третє, жоден ВНЗ не спроможний створити самостійно потужну
інформаційну базу, яка б відповідала потребам сьогодення. Тому
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застосування мережевих технологій, можливість доступу до електронних
інформаційних ресурсів, особливо зарубіжних або вузькоспеціалізованих
суттєво підсилюють інформаційну складову потенціалу вищої школи. Так,
студенти чи викладачі конкретного ВНЗ могли б користуватися
інформацією з Російської державної бібліотеки,  але для цього заклад
повинен отримати дозвіл на створення віртуального читального залу цієї
бібліотеки і зареєструвати його для своїх потреб. Сьогодні тільки незначна
частка ВНЗ України має доступ до цієї бібліотеки. Збільшення
інформаційних ресурсів ВНЗ за рахунок використання телекомунікаційних
мереж стає задачею державного масштабу. Останнім часом активно
впроваджується державна програма «Інформаційні та комунікаційні
технології в освіті і науці», одним із завдань якої є розбудова
інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН),
підключення до неї наукових установ, наукових бібліотек, центрів науково-
технічної інформації, інтеграція її з європейською науково-дослідницькою
мережею (GEANT).

По-четверте, якщо заклад починає відчувати недостатність
матеріальної бази, то він може орендувати необхідні приміщення,
гуртожитки, спортивні споруди та ін. Якісна підготовка студентів може
забезпечуватися узгодженими програмами практик, можливістю
користуватися сучасними лабораторіями підприємств на договірних
умовах. Це шлях до створення так званих корпоративних університетів, що
цілком спрямовані на певну галузь усіма видами своєї діяльності.
Корпоративний заклад як форма все частіше використовується приватними
вищими навчальними закладами, що знаходять коло споріднених
підприємств. Це не лише розв’язує питання матеріально-технічної бази, але
й дозволяє залучати студентів, гарантуючи їм працевлаштування. З метою
поліпшення ситуації щодо недостатності сучасного обладнання у ВНЗ,
починаючи з 2004 р., МОН України було започатковано підготовку
міжвузівських центрів спільного користування науковим обладнанням.

По-п’яте, при відсутності відповідного інфраструктурного потенціалу з
боку ВНЗ цю ринкову нішу можуть зайняти інші виробники. Сьогодні на
території навчальних закладів діють підприємства, що надають послуги з
харчування, копіювання, банківського обслуговування, медичні,
типографські та Інтернет-послуги. Не треба заважати іншим виробникам
надавати супутні послуги ВНЗ.

По-шосте, навчально-методичне забезпечення розробляється за участю
фахівців з різних вищих навчальних закладів та  використовується під час
навчального процесу в інших закладах.

Отже, формування соціально-економічного потенціалу вищої школи
являє собою процес удосконалення кількісно-якісних характеристик
існуючого потенціалу вищої школи відносно до вимог суспільства, що
змінюються. В основу формування соціально-економічного потенціалу
вищої школи покладено підходи, які враховують специфіку галузі вищої
освіти. Потенціал вищої школи, по-перше, повинний бути якісно і кількісно
орієнтований на потреби, по-друге, вчасно сформований, по-третє, постійно
обновлятися на новому перспективному рівні. Таким чином створюється
якісна методологічна основа для побудови інструментарію кількісного
дослідження соціально-економічного потенціалу вищої школи.
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Інструментарій визначення соціально-економічного потенціалу вищої
школи.

Потенціал вищої школи формується у стінах вищих навчальних
закладів, оскільки саме там він накопичується і реалізується. Кожен ВНЗ
унікальний як за цілями діяльності, так і за методами їх реалізації, а
значить, має оригінальний потенціал. У силу даної типологічної риси
необхідно і можливо досліджувати формування потенціалу вищої школи на
рівні ВНЗ, оскільки якість СЕП ВШ залежить від якості потенціалу ВНЗ.

Мета дослідження потенціалу ВНЗ полягає у виявленні можливих
наслідків зміни внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності ВНЗ у
частині формування його потенціалу. З часом як у самих закладах, так і у
регіональній економіці відбуваються певні перетворення, що змінюють
механізм формування потенціалу ВШ. Дане твердження переконує в
необхідності визначення рівня адаптації потенціалу ВНЗ до умов
господарювання. Тобто, прийоми і методи дослідження повинні
демонструвати встановлення механізму виникнення і прояви у ВНЗ
«умовного рефлексу» на зміни у середовищі або відсутність його.

Реферування публікацій з проблеми дослідження потенціалу
демонструє її слабке опрацювання як на галузевому рівні,  так і на рівні
суб’єкта господарювання. Сьогодні в економічній теорії та практиці існує
широкий спектр методів, що дозволяють дослідити потенціал підприємства
чи організації [16; 19; 24; 25]. Аналіз теоретико-методичних підходів довів,
що найбільш поширеними є дослідження потенціалу на основі значень
фінансово-економічних показників підприємства. Також  об’єкт
дослідження складають потенційні можливості виробництва, при цьому
оцінюється загальний розмір потенціалу або його активна частина.

Аналіз і оцінка потенціалу організації, на думку А. Воронкової,
Р. Вечерковські,  повинні базуватися на діалектичній єдності статичного й
динамічного підходів. Статичний підхід припускає визначення
системоутворюючих елементів потенціалу та їх зв’язків, виявлення його
зовнішніх і внутрішніх факторів. Динамічний підхід розглядає зміни, що
відбуваються в потенціалі, пов’язані з процесами функціонування й
розвитку організації та її зовнішнього середовища [15].

У наукових працях з проблем формування і реалізації потенціалу
підприємства часто постає питання, за допомогою яких показників
оцінювати потенціал: якісних чи кількісних, глобального показника чи
системи показників. А. Воронкова, В. Гриньова, Є. Лапін та інші економісти
вважають, що при оцінці потенціалу необхідно застосовувати єдиний
синтетичний (інтегральний) показник [14; 21; 19]. При цьому, на погляд
авторів, обов’язковою умовою має бути зведення часткових показників до
загального. Існують інші думки, наприклад Н. Чухрай та П. Шаповалов
вказують на недоліки інтегральних показників та їхню неефективність при
практичному використанні [105, с.14; 106]. Увага акцентується на
складності їхнього розрахунку та недостатній теоретичній обґрунтованості
порівняння різнорідних величин [21].

Удосконалення класифікації концепцій, підходів та методів оцінки
потенціалу організацій, розробленої Є. Лапіним [9], дозволило отримати
класифікацію, наведену в табл. 3. Варто зазначити, що використання того
або іншого методу залежить від обраного підходу, цілей оцінки, виду й
повноти вихідної інформації, специфіки складових елементів потенціалу
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підприємства, що оцінюється, та інших чинників. Представлений у  табл. 3
бальний метод, як зазначають В. Гриньова та О. Козирєва, можливо
використовувати для визначення кадрового забезпечення, конкурентного та
стратегічного потенціалу. За його допомогою оцінюється рівень необхідної
потреби в різних матеріальних благах, витрати з підвищення
загальноосвітнього, наукового, професійного рівня кадрового забезпечення
[21]. При оцінці виробничого потенціалу, на думку Є. Лапіна, доречним є
використання факторного аналізу [9].

Таблиця 3
Концепції, підходи та методи оцінки СЕП організацій

Концепція оцінки СЕП
організації (залежно від

базового критерію оцінки)

Загальнонауков
ий підхід до
оцінки СЕП
організації

Метод оцінки СЕП організації та
його складових

Ресурсна: визначення
економічного потенціалу
організації виходячи з
суми витрат на його
формування та
використання

Функціональна: оцінка
потенціалу як сукупності
функцій, які забезпечують
реалізацію здібностей і
можливостей організації

 Ресурсно-цільова: оцінка
потенціалу, як сукупності
ресурсів та здібностей
щодо досягнення певних
результатів, цілей

Порівняльна:
визначення економічного

потенціалу організації на
базі порівняння з
аналогами

Результатна:
визначення потенціалу

організації за розміром
чистого потоку
економічних результатів
від його використання

Системний
підхід

єдність
статичного і
динамічного
підходу

евристичний
підхід
гіпотетичний
підхід

абстрагування
і конкретизація

формалізація
метод

аналогій;
аналіз і синтез
індукція і

дедукція

Бальний [21, с.104]
рейтинговий порівняльний аналіз

[21, с.104]
факторний аналіз [9, с.12]
методи  економіко-математичного

моделювання [15, с.136-137; 21,
с.104]

експертний
специфічні методи [6, с.171-188]:
оцінка гудвілу методом

надлишкових прибутків;
оцінка репутації організації як

перевищення ринкової вартості
фірми над вартістю її чистих активів

поточна дисконтована оцінка
майбутнього надлишкового
прибутку на основі методики
компанії Brand Finance

використання мультиплікатора
використання методу опціонів
метод вартості створення;метод

виграшу в собівартості
методика визначення рівня

соціального розвитку
А.Л.Кузнєцова

розрахунок економічних
індикаторів

процедури ліцензування та
акредитації [1]

Банк методів економіко-математичного моделювання для системних
досліджень потенціалу організації включає: часові ряди; методи аналізу
динамічних процесів; побудову трендових моделей; кластерний аналіз;
факторний аналіз; багатовимірний регресійний та канонічний аналіз;
методи оптимізації; методи побудови узагальнюючих показників, побудови
економетричних моделей з лаговими незалежними змінними, екстраполяції
[15]. Економіко-математичне моделювання використовується також для
оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу, що, на думку В. Гриньової,
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О. Козирєвої, Н. Чухрай, Ю. Шипуліної, дозволяє розробляти сценарії з
реалізації будь-якої інноваційної стратегії [21].

Соціальну складову потенціалу організації досить важко кількісно
оцінити. Найбільш часто для її оцінки використовують експертний метод.
С. Горін, О. Добикіна, В. Рижиков, С. Касьянюк, М. Кокотко, Т. Костенко,
А. Герасимов, Н. Захаров, А. Кузнєцов пропонують специфічні методи:
оцінку гудвілу методом надлишкових прибутків; оцінку репутації
організації як перевищення ринкової вартості фірми над вартістю її чистих
активів; поточну дисконтовану оцінку майбутнього надлишкового прибутку
на основі методики компанії Brand Finance; використання мультиплікатора;
використання методу опціонів, метод вартості створення, метод виграшу в
собівартості, методику визначення рівня соціального розвитку
А. Кузнєцова, непрямі методи [6]. Ф. Євдокимов і М. Губська соціальну
складову потенціалу пропонують оцінювати розміром витрат на її
формування (соціальними інвестиціями). В Америці, як зазначає Т. Нестик,
протягом останніх тридцяти років при розрахунку національного обсягу
соціального потенціалу застосовуються два показники: індекс довіри та
членство у суспільних об’єднаннях [23].

Але всі ці методи не можуть бути застосовані для оцінки соціальної
складової потенціалу ВШ. Це пов’язано з тим, що, по-перше, сьогодні не
існує загальноприйнятого визначення соціального потенціалу організації, і
кожен автор, по-своєму розуміючи його зміст, пропонує власний метод
оцінки. По-друге, окремі методи, наприклад, такі, що розраховують
перевищення ринкової вартості організації над вартістю її чистих активів,
були розроблені для прибуткових підприємств і зовсім не враховують
специфіки некомерційних організацій. По-третє, методи, що оцінюють
потенціал за розміром витрат на його формування, не є придатними для ВНЗ,
соціальний потенціал яких формується протягом сторіч, і розрахунок витрат
на його створення не уявляється можливим. По-четверте, найбільш популярні
експертні методи оцінки соціального потенціалу є суб’єктивними і достатньо
витратними. Отже, необхідно обрати такий метод оцінки соціального
потенціалу ВШ, який, з одного боку, був би об’єктивним (об’єктивність
досягається тим, що інформаційними джерелами для нього повинні слугувати
реальні дані з форм звітності ВНЗ), а, з іншого, простим у використанні та не
потребував би додаткових витрат коштів і часу користувачів.

Для комплексної оцінки СЕП, на думку В. Гриньової, О. Козирєвої,
Н. Жигоцької, А. Павленко, Т. Оболенської, В. Вітлінського та ін., є
ефективним рейтинговий аналіз [21]. На сьогодні існує багато методик
розрахунку рейтингу ВНЗ, але всі вони більшою чи меншою мірою
враховують лише окремі складові діяльності ВНЗ. Наприклад, у методиці
оцінки рейтингу навчальних закладів журналу «Кар’єра» не враховується
така важлива складова, як кадрове забезпечення закладу. Методика
визначення рейтингів університетів України, яка рекомендована
Міжнародною наглядовою радою та кафедрою ЮНЕСКО, навпаки,
зосереджена лише на кадровій складовій, якості навчання та міжнародному
визнанні навчального закладу. Інші важливі показники, які характеризують
матеріальні, технологічні та інші ресурси, не враховано. Методика
розрахунку рейтингу ВНЗ, яка прийнята Міністерством освіти Російської
Федерації, не враховує такі показники, як фінансові та технологічні ресурси
закладу, соціальні ресурси ж розглядаються лише з позицій міжнародного
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визнання. Певні недоліки має методика оцінки рейтингу ВНЗ, яка
запропонована А. Павленко, Т. Оболенською та В. Вітлинським. У даній
методиці, по-перше, не має чіткої концепції побудови ієрархії показників.
По-друге, недоліки мають класифікація та деталізація чинників.

Більш досконалими, на думку С. Плаксій, Л. Євенко та інших, є
рейтинги ВНЗ, які використовуються в США та Європі. На увагу заслуговує
методика Американської асоціації університетських шкіл бізнесу (ААСSВ),
яка застосовується для суспільної акредитації шкіл бізнесу університетів. У
методиці передбачено шість групових критеріїв оцінки: місія й цілі;
професорсько-викладацький склад; зміст і оцінка навчальних програм;
навчально-методичне забезпечення й відповідальність за нього; студенти й
випускники навчального закладу; інтелектуальний продукт навчального
закладу.

Рейтинг університетів Великобританії формується на основі
показників: відношення кількості студентів до персоналу університету;
обсяг наукових досліджень; кількість докторів наук; витрати на бібліотеку;
забезпеченість гуртожитком; відсоток студентів, які завершили навчання по
відношенню до тих, що вступили; кількість студентів, що приймаються на
перший курс; зайнятість випускників; відсоток студентів з інших країн;
оцінка викладачів.

 Рейтингова оцінка німецьких університетів формується на базі
показників: наближеність до практики; рівень якості навчання; комунікації
(зв’язки); теоретичний рівень; співробітництво в дослідженнях; наукові
досягнення; діяльність студентів; рівень адміністративного управління.

 Існують світові рейтинги ВНЗ, наприклад, рейтинг 500 кращих
університетів світу за версією Інституту вищої освіти Шанхайського
університету «Джиао Тонг» (Institute of Higher Education of the Shanghai Jiao
Tong University – Top-500), або рейтинг 200 кращих університетів світу за
версією газети  «Times» (Times Higher Education / QS – Top-200). При
складанні цих рейтингів були використані не лише кількісні та якісні
критерії, але й експертні оцінки. Наприклад, при оцінці ВНЗ за рейтингом
газети  «Times»  як експерти виступили 3703 працівники вищої освіти з
усього світу.

За процедурою обчислення рейтингу всі існуючі методики можна
поділити на два типи. До першого відносять такі, у яких обирається функція
корисності й обчислюється її значення на основі даної комплексної оцінки.
Наприклад, у методиці державної акредитації ВНЗ Росії вихідні показники
обробляються методами дискримінантного аналізу й побудови діаграми
Парето, формуються два інтегральних показники (лепесткова діаграма та
ймовірність приналежності до групи). У методиці розрахунку рейтингу
ВНЗ, запропонованої Держкомітетом РФ з вищої освіти, вихідні показники
методом математичної статистики й рангової кореляції приводяться до
порівняльних значень. Далі розраховується оцінка ефективності як
відношення ділової активності до сумарного потенціалу ВНЗ, на базі якого
формується загальний рейтинг ВНЗ. У методиці, запропонованої журналом
«Кар’єра», проводиться ранжування вихідних показників з  нарахуванням
балів, сумарний бал характеризує рейтинг навчального закладу.

До другого типу відносять обчислення рейтингу за допомогою
експертних процедур, наприклад, методика, яка запропонована
Міжнародною наглядовою радою та кафедрою ЮНЕСКО; методика газети
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Times.  Основним недоліком першого типу є відносно жорстка
регламентація  процесу обчислення рейтингу, а другого – складність,
суб’єктивізм і великі витрати ресурсів у процесі обчислень. Існують також
змішані методики.

Окрім рейтингів, деякою мірою оцінкою СЕП ВНЗ можна вважати
процедури ліцензування та акредитації. Адже у більшості розвинутих країн
акредитаційні та ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи
забезпечення ресурсами ВНЗ, а потенціалом є наявні в економічного
суб’єкта ресурси.

Cистему оцінювання діяльності ВНЗ було започатковано Постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.1992 р. № 303 «Про акредитацію
вищих навчальних закладів», якою затверджувалося відповідне Положення.
Уведена в 1992 р. Система показників для проведення
передакредитаційного самоаналізу вищих навчальних закладів України
містила майже 150 показників. У 1996-1997 рр. сформувався новий
механізм оцінки діяльності ВНЗ, який скоротив загальну кількість
контрольованих параметрів. Ліцензійні та акредитаційні вимоги 1996-1997
рр. було змінено ДАК України 23.11.1999 р. ДАК посилила вимоги до низки
критично важливих контрольних показників та відповідальності за
відхилення від встановлених нормативів. Навесні 2003 р. було впроваджено
нові нормативи, які використовуються і сьогодні.

Світовий досвід ліцензування та акредитації ВНЗ дозволяє виділити
напрями та методи дослідження потенціалу ВНЗ. Для економічно
розвинених країн типовим є змішане державно-громадське регулювання
освітніх послуг у галузі вищої освіти.  Ліцензування зазвичай є
прерогативою державних органів, якщо воно взагалі передбачене
національним законодавством. Акредитація у більшості країн має
добровільний характер і являє собою різноманітні рейтингові оцінки,
наприклад, у США.

У Великій Британії моніторинг ВНЗ виконує Комітет із фінансування,
що є недержавною організацією – посередником між Міністерством освіти і
навчальними закладами в частині розподілу фінансування на освіту і
наукові дослідження. Комітет розглядає зовнішні результати діяльності
(працевлаштування та кар’єра випускників, відгуки працедавців про якість
підготовки, результати наукової діяльності), стан навчального процесу,
оцінку фінансового стану та менеджмент ВНЗ .

Найперспективнішою, на думку К. Корсак, Т. Фінікова, О. Шарова, є
система оцінки ВНЗ Королівства Нідерланди. Організацію моніторингу
здійснює Інспекторат вищої освіти на основі угод між Міністерством
освіти,  культури і науки та об’єднанням ВНЗ.  Дана модель набуває
популярності в інших країнах завдяки наявності в ній низки факторів:
прозорість; поєднання зусиль держави, закладів освіти та громадськості;
можливість міжуніверситетських зіставлень у національному масштабі;
оперативність процедури. Різні варіації цієї моделі віднедавна
впроваджуються в Австрії, Бельгії, Данії, Іспанії, Португалії, Швеції,
Фінляндії [1, с.9].

Існують також міжнародні мережі акредитаційних організацій. До
таких структур можна віднести Міжнародну мережу агенцій із гарантування
якості вищої освіти (INQAAHE), Європейську мережу агенцій із
забезпечення якості (ENQA), Мережу акредитаційних агенцій з вищої
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освіти країн Центральної та Східної Європи (CEE Network). Особливостями
роботи цих мереж є обмін досвідом і співробітництво між різними агенціям
з оцінки ВНЗ, обмін інформацією, залучення іноземних експертів, спільна
розробка методів оцінки тощо. Але, не зважаючи на накопичений
міжнародний досвід у сфері оцінки ВНЗ, до сьогодні не сформульовано
загальноприйняті (навіть у межах одного регіону) параметри такої
діяльності.

Отже, до теперішнього часу не створено інструментарію, який би
дозволив багатобічно дослідити СЕП ВНЗ.  Саме аналіз якісного та
кількісного боків СЕП, розкриття змісту його складових, може надати
об’єктивну оцінку накопиченому ВНЗ потенціалу щодо подальшого його
використання. Наведені нижче пропозиції треба розглядати як спробу
створення інструментарію дослідження СЕП ВШ, який враховує
накопичений досвід у цій галузі.

Як зазначено,  мета дослідження потенціалу ВНЗ (та ВШ у цілому)
полягає у виявленні можливих наслідків зміни внутрішнього та зовнішнього
середовища діяльності ВНЗ у частині формування його потенціалу. Варто
звернути увагу, що при зазначеній цілеспрямованості прийоми і методи
дослідження СЕП ВНЗ виходять за традиційні межі аналізу,  що у
тривіальному формулюванні припускає розчленування завдання на частини
для з’ясування причин, що обумовили ситуацію. Конструювання можливих
наслідків дії факторів є не що інше, як наступний етап дослідження,
іменований синтезом. Третім ступенем процесу пізнання є вивчення реакції
ВНЗ на можливі наслідки дії факторів,  що може бути інтерпретовано як
оцінку. Три стадії процесу пізнання створюють універсальну систему
досліджень, що дозволяє з позицій різних рівнів процесу пізнання
розглядати проблеми формування потенціалу ВНЗ, а отже, і вищої школи у
цілому.

Визначення СЕП ВНЗ становить всебічну систему показників, яка
базується на ліцензійний нормативах та враховує специфічні риси
формування потенціалу ВНЗ. При цьому передбачаються три процедури:
аналіз складових СЕП, синтез  факторів регіонального середовища ВШ,
оцінка врахування факторів середовища при формуванні СЕП ВНЗ (рис. 2).

Рис. 2. Схема визначення СЕП вищої школи

Виходячи з того, що потенціал має складну структуру й складається з
локальних потенціалів, як метод наукового пізнання обрано аналіз. Аналіз
дозволяє розділити загальне на складові частини. В економіці існує безліч
методів аналізу. У даному випадку з різноманітності методів аналізу був
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Оцінка врахування факторів регіонального середовища при
формуванні соціально-економічного потенціалу

вищої школи
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обраний метод порівнянні з ідеальним станом (еталоном). Для реалізації
даного методу необхідно розробити алгоритм. Алгоритм аналізу СЕП ВНЗ
включає етапи: формування методики аналізу елементів, що утворюють
СЕП ВНЗ; операціоналізація показників, тобто, вибір емпіричних
індикаторів для аналізу кожного елемента сукупного потенціалу; розробка
методики формалізованого виміру кожного індикатора; розробка методики
формалізованого виміру локальних потенціалів, що утворюють СЕП ВНЗ;
інтегральна оцінка СЕП ВНЗ з урахуванням нерівнозначності впливу
елементів на СЕП ВНЗ; визначення сильних і слабких елементів СЕП ВНЗ.

Методика аналізу складових СЕП ВНЗ дозволяє провести вимір
локальних елементів потенціалу за допомогою емпіричних індикаторів та
розрахувати інтегрований показник СЕП ВНЗ. Формалізований вимір
індикаторів спирається на цільову функцію, тобто, призначення потенціалу.
Виходячи з цього положення, при аналізі окремих видів ресурсів ВНЗ
таких, наприклад, як кількість комп’ютерних робочих місць на 100
студентів, площа навчально-лабораторних приміщень та ін., враховується
існуючий ліцензований обсяг ВНЗ. Відносний показник виміру таких
ресурсів розраховується за формулою:

)2,0/( хуІІ ав += ,                                                                (2)

де вІ  – відносне значення індикатора шкали оцінювання; аІ – абсолютне
значення індикатора; у –  ліцензований обсяг денної форми навчання ВНЗ;
х  – ліцензований обсяг заочної та інших форм навчання ВНЗ.

Коефіцієнт 0,2 для студентів заочної та інших форм навчання в
знаменнику формули (2) обраний згідно з нормативними вимогами.

Ресурс «гуртожитки» варто вимірювати залежно від попиту, наприклад,
як частку чи відсоток забезпеченості студентів гуртожитком від потреби,
оскільки ліцензований обсяг не дає інформації про кількість студентів з
інших міст,  які хотіли б мешкати в гуртожитку.  Кадрове забезпечення
необхідно вимірювати залежно від існуючого контингенту ВНЗ. Дуже часто
при збільшенні контингенту студентів зменшується якість, а відповідно й
оціночна величина кадрового забезпечення, оскільки ВНЗ не спроможні
поповнити кадри докторами і кандидатами наук, поповнюють їх за рахунок
молодих спеціалістів. При зменшенні контингенту, навпаки, збільшується
оцінне значення кадрового забезпечення, тоді на кожного студента
припадає більша частка кадрів з науковими ступенями і званнями. Оскільки
від кількості студентів залежить кількість ставок, а відповідно штатних
одиниць, то індикатори діагностики кадрового забезпечення оцінюються у
відсотках по відношенню до штатних працівників.

Необхідно відзначити, що ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, що готують
молодших спеціалістів, мають свою специфіку у відношенні формування
кадрового забезпечення. Зважаючи на їх практичну спрямованість, ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації при аналізі кадрового забезпечення використовуються
інші показники, ніж при аналізі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. У Додатку Д
надані показники оцінки кадрового забезпечення для закладів, що готують
молодших спеціалістів.

Інші ресурси, зокрема, соціальний потенціал у цілому, окремі елементи
інфраструктурного, інформаційного потенціалу та МТБ, такі, як загальний
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книжковий фонд, криті спортивні споруди та ін., постійно нарощуються
закладами освіти і використовуються незалежно від кількості студентів.
Тому вимірюються вони в абсолютних показниках.

Методика аналізу враховує відмінності у формуванні СЕП, пов’язані з
асортиментною специфікою послуг ВНЗ. Наприклад, педагогічним ВНЗ
дуже складно отримати фінансування наукової діяльності за рахунок коштів
замовників, оскільки більшість наукових розробок цих ВНЗ носить
педагогічний зміст. Замовниками педагогічних розробок є навчальні
заклади, які не мають коштів для їх оплати. Фінансування наукової
діяльності в цих закладах залежить від наявності в них наукових шкіл
загальнонаукових фундаментальних та практичних напрямків
непедагогічного змісту. Аналогічна ситуація складається при оцінці
кількості отриманих охоронних документів. Тому для забезпечення умов
порівнянності для окремих показників вводяться поправні коефіцієнти, які
розраховані відповідно до даних МОН.

Оскільки емпіричні індикатори неоднорідні за величинами
вимірювання (попередня оцінка відбувається у кв. м, одиницях, особах, %,
тис.грн., частках одиниці), виникає необхідність приведення їх до однієї
величини вимірювання. Для розв’язання цього питання використано метод
шкалювання. У якості інструменту вимірювання обирається абсолютна
шкала. Лівою межею множини значень індикаторів буде 0, що
характеризує випадок відсутності ознаки.

Правою межею цієї множини буде 1, що являє собою відносне еталонне
значення для кожного індикатора. Важливою особливістю абсолютної
шкали у порівнянні з іншими є абстрагованість і абсолютність її одиниці.
Указана особливість дозволяє робити над показниками абсолютної шкали
такі операції, які є неприпустимими для інших шкал.

Усі ознаки СЕП ВНЗ (емпіричні індикатори вимірювання) умовно
можна поділити на два види. Перший – індикатори, що відображають
наявність чи відсутність даної ознаки для ВНЗ, наприклад, наявність
плавального басейну, військової кафедри). Другий – індикатори, що
відображають кількість окремого виду ресурсу в даному ВНЗ, наприклад,
частка докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів. Відповідно до
видів індикаторів є шкали двох типів. Шкали, що складаються лише з двох
значень: так (1) та ні (0), тобто, існують лише два стани індикаторів, що
вимірюються. Шкали, що складаються з більшої кількості станів, ніж два
значення. Якщо в окремих випадках абсолютне значення перевищує
еталонне, то відносний до еталону показник оцінки (за шкалою
вимірювання) прирівнюється до одиниці так, як і у випадку рівності
абсолютного і еталонного показника.

Як еталонні значення взято: значення показників, затверджені як
ліцензовані нормативи Наказом Міністерства освіти і науки України від
24.12.2003 № 847; будівельні норми України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та
споруди навчальних закладів», що затверджені наказом
Держкоммістобудування України від 27.06 1996 № 117; округлені
найбільші відповідні значення індикаторів провідних національних ВНЗ;
максимальні значення, передбачені відповідною статистичною формою
(наприклад, кількість країн, з яких прибули студенти, можна порахувати за
даними форми №2-3 нк,  а в ній зафіксовано лише «16 країн та інші», тому
за еталонне було взято значення 17 країн), а також, значення, запропоновані
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МОН України як бажані, у книзі «Стратегія розвитку освіти України:
початок ХХІ століття».

До сьогодні у ВНЗ не існує єдиної інформаційної бази, яка включала б
показники, необхідні для аналізу СЕП. Закладами збирається і
використовується велика кількість показників як для цілей внутрішнього
аналізу, так і для зовнішньої оцінки. Не всі ці показники є необхідними при
аналізі СЕП. Тому виникає задача операціоналізації показників, тобто,
вибір конкретних емпіричних індикаторів оцінки для кожної складової
сукупного СЕП. Операціоналізація поняття – це перехід від реального
багатогранного об’єкта до його вузького вираження, яке завжди обмежене
набором деяких ознак. Обраний перелік локальних потенціалів та
емпіричних індикаторів їх оцінки  наведено на рис. 4 і 5.

Методика вимірювання локальних потенціалів, що утворюють СЕП
ВНЗ, являє собою середнє арифметичне значення відносних (до еталону)
індикаторів, що вимірюють відповідний локальний потенціал:

mIП
m

j
jі /)(

1
å=
=

,                                                                  (3)

де iП   – відповідний локальний потенціал; i  – вид локального потенціалу;
m  - кількість емпіричних індикаторів виміру i -го локального потенціалу;
j - номер відповідного емпіричного індикатора виміру i -го локального

потенціалу; jI  - відповідний емпіричний індикатор виміру i -го локального
потенціалу.

Інтегрований показник виміру СЕП ВНЗ дорівнює середньому
значенню оцінок локальних потенціалів:
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де: n  – кількість видів локальних потенціалів; i  – вид локального
потенціалу; iП   – відповідний локальний потенціал.

Перелік індикаторів оцінки локальних потенціалів (див. табл. 4 та
табл. 5) був складений на основі узагальнення нормативних вимог та
пропозицій дослідників [21].

При розробці методики вимірювання інтегрованого значення СЕП ВНЗ
не враховуються вага показників на кожному рівні, оскільки всі обрані
параметри є рівною мірою необхідними умовами функціонування ВНЗ.

Відповідно до обраної методики, максимальне значення
інтегрованого показника виміру СЕП ВНЗ не буде перевищувати одиниці.

За тим, наскільки віддаленим є значення отриманого інтегрованого
показника виміру СЕП конкретного ВНЗ від одиниці, можна судити про
потенціал відповідного навчального закладу. Методика аналізу наявних
передумов,  що сприяють нарощуванню кадрового забезпечення та
соціального потенціалу ВНЗ, аналогічна методиці виміру сукупного СЕП
ВНЗ. Оскільки на формування потенціалу ВНЗ великий вплив має зовнішнє
середовище закладу, то другою процедурою діагностики є синтез
факторівсередовища. Метод синтезу відображає факт того, що безліч
обставин, які впливають на формування СЕП ВНЗ, об’єднано у групи
(фактори середовища), для оцінки яких обрані відповідні показники.
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Таблиця 4
Структура показників аналізу соціального потенціалу ВНЗ

Градієнт соціального потенціалу Показник
Кількість зарубіжних ВНЗ-партнерів, з якими укладено угоди
Обсяг опублікованих наукових робіт у зарубіж. виданнях
Кількість міжнар. проектів, у яких бере участь ВНЗ
Кількість нагород, отриманих на міжнародних  виставках
Кількість відряджених за кордон
Чисельність іноземних студентів
Кіль-ть країн, з яких є іноземні ст.
Кількість доповідей за кордоном
Чисельність студентів-призерів міжнарод. змагань, конкурсів

Міжнародне визнання

Обсяг фінансування наукових робіт за рахунок інозем. держав
Чисельність академіків, член-кореспондентів НАН України
Чисельність лауреатів держ. премій
Кількість нагород, отр. ВНЗ
Чисельність працівників, які мають державні почесні звання
Чисельність штатних працівників, що працюють в експертних радах ВАК України
Чисельність працівників, які отримують стипендію Каб. Мін. України
Чисельність працівників, які є членами НМК НМР МОН

Визнання з боку державних органів
управління та наукових кіл

Обсяг фінансування наук. діяльності ВНЗ за рахунок держ. бюджету
Чисельність студентів-призерів спортивних змагань (чемпіонати України)Визнання з боку суспільних рганізацій
Чисельність студентів, переможців Всеукраїнських студентських олімпіад
Відсоток випускників, що отримали направлення на роботуВизнання з боку ринку праці
Обсяг фінансування наукової діяльності ВНЗ за рахунок  замовників
Частка викладачів, що вибули
Частка канд. наук, що вибулиСтавлення з боку персоналу закладу
Частка докт. наук, що вибули
Частка студентів, що вибули (за виключенням з причин неуспішності)
Частка медалістів ЗОШ, зарахованих на 1 курс навчання

Ставлення з боку студентів,
абітурієнтів та кіл, що на них впливають

Загальна кількість студентів закладу
Кількість років існування закладу
Вартість навчанняСоціальні показники загального змісту
Відсутність правопорушень, скоєних НПП та студентами
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Таблиця 5
Структура показників аналізу економічного потенціалу ВНЗ

Градієнт
економічного потенціалу

Показник

Частка штатних докторів наук
Частка штатних кандидатів наук
Частка докт. наук у віці до 50 років
Частка канд. наук у віці до 40 років

Кадрове забезпечення

Передумови формування: кількість спеціальностей із
захисту дисертацій, чисельність аспірантів,
докторантів, обсяг фінансування наукових робіт,
кількість публікацій
Вартість основних фондів вищого навчального закладу
Загальна площа будівель закладу по відношенню до
ліцен. обсягу
Площа навчально-лабораторних приміщень по відн. до
ліцен.

Матеріально-технічна база

Площа ділянки вищого навчального закладу
Кількість бібліотек
Загальний книжковий фонд
Кількість комп’ютерних місць для надання
бібліотечних послуг
Кількість комп’ютерів
Кількість комп’ютерних місць, що мають доступ до
Інтернету

Інформаційний потенціал

Кількість бібліотечних пунктів
Кількість місць у санаторіях
Кількість місць у підпр.  харчув.
Забезпеченість гуртожитком
Наявність медичного обслуговування
Наявність підрозділу працевлаштування випускників
Наявність відокремлених структурних підрозділів
Наявність підготовчих курсів
Вигідне розташування
Площа спортивних споруд
Наявність лінгафонних кабінетів
Наявність психологічного центру
Наявність підрозділу, що відповідає за якість навчання
Наявність програм обміну студентами та закорд.
практик
Наявність видавництва

Інфраструктурний потенціал

Наявність музеїв, заповідника
Наявність розробок навч.-метод. забезпечення
відповідно до ліцен. вимог

Навчально-методичне
забезпечення

Забезпеченість необхідною кількістю примірників
навч.-метод. забезп.

У табл. 6 наданий перелік показників, що характеризують такі
фактори середовища, як дії органів державного управління, споживачі,
ринок праці, конкуренція в галузі, організації-партнери, зарубіжне
оточення, інтелектуальні ресурси та НТП, несприятлива демографічна
ситуація, економічна ситуація, соціокультурні фактори.
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Таблиця 6
Перелік факторів середовища та показників їх оцінки, які

необхідно враховувати при формуванні СЕП ВНЗ
Фактор зовнішнього

оточення
Показник

Чисельність студентів, що прийняті на навчання у ВНЗ за
кошти державного та місцевих бюджетів
Обсяг державного фінансування наукових та науково-
технічних робіт у ВНЗ

Дії органів
державного
управління

Кількість державних та комунальних ВНЗ
Споживачі Чисельність студентів. Розподіл прийому студентів ВНЗ за

напрямами підготовки
Динаміка основних показників розвитку галузі
Середньорічна чисельність найманих працівників у галузі

Ринок праці

Рівень прийому найманих працівників у галузі
Кількість ВНЗ
Частка ринку конкурентів (кількість студентів)

Конкуренти

Ціна на освітні послуги
Організації-партнери Показники оцінки ефекту підсилення СЕП ВНЗ за рахунок

організацій-партнерів
Міжнародне
співтовариство

Чисельність іноземних студентів, що навчаються у ВНЗ, та
розподіл їх за країнами (з яких вони прибули)
Кількість організацій, що виконують наукові та науково-
технічні роботи
Матеріальні ресурси та кадрове забезпечення наукових
установ

Інтелектуальні
ресурси та НТП

Обсяг та результативність наукових та науково-технічних
робот
Основні показники діяльності аспірантури і докторантури
Чисельність населення за віковими групамиДемографічна

ситуація Чисельність докторів та кандидатів наук, що виїхали за
кордон
Фінансовий результат
Чисельність зайнятих та безробітних

Економічна ситуація

Доходи та середньомісячна заробітна плата населення
Показники, що характеризують зміну соціальної орієнтації
юнацтва щодо вибору рівня освітнього закладу

Соціально-культурна
ситуація

Мови навчання студентів

Зовнішнє оточення враховується ВНЗ при формуванні потенціалу,
оскільки це є цілеспрямований процес. Від того, якою мірою ВНЗ при
формуванні потенціалу враховує зовнішнє середовище, залежить якість
формування потенціалу. Тому наступною процедурою діагностики є оцінка
врахування факторів регіонального середовища при формуванні СЕП ВНЗ.
Діалектична взаємодія регіонального середовища і ВНЗ відображається у
наявності трьох послідовних процедур оцінки: визначення вкладу
діяльності ВНЗ у формування середовища; встановлення зв’язку факторів
середовища з локальними потенціалами ВНЗ; розрахунок ефекту
підсилення СЕП завдяки урахуванню взаємодії ВНЗ із середовищем.
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Визначення вкладу ВНЗ у формуванні середовища досягається
завдяки з’ясуванню впливу ВНЗ на нього у шести аспектах: проводиться
оцінка фінансових надходжень до ВНЗ у порівнянні з ситуацією у регіоні;
характеризується попит на світні послуги у ВНЗ порівняно з тенденціями в
регіоні; проводиться оцінка місця випускників закладів на регіональному
ринку праці; оцінюється позиціонування ВНЗ на регіональному ринку
послуг вищої освіти; оцінюється внесок ВНЗ у розширення напрямів
міжнародного співробітництва; проводиться оцінка внеску ВНЗ у
відтворення інтелектуальних ресурсів та прискорення НТП.

Друга процедура оцінки врахування факторів регіонального
середовища при формуванні соціально-економічного потенціалу вищих
навчальних закладів являє собою процес встановлення зв’язку факторів
середовища з локальними потенціалами ВНЗ. Для встановлення зв’язку між
локальними потенціалами і факторами середовища використовуються
таблиці спряженості. Дані таблиці, як метод дослідження зв’язку між
окремими рядами статистичних даних, добре зарекомендували себе в
соціології. Як стверджують Г. Аптон та Ю. Толстова, аналіз подібних
таблиць дозволяє судити про спряженість (сумісну зустрічність) значень
одних  ознак із значеннями інших. Про доцільність використання таблиць
спряженості  в соціальній економіці, наприклад, при аналізі ринку праці або
діяльності вищої школи, пише О. Кратт.

Методика оцінки  ефекту підсилення СЕП аналогічна методиці
виміру локальних потенціалів СЕП ВНЗ.

Отже, дослідження соціально-економічного потенціалу ВНЗ
дозволяє формувати інформаційне поле для прийняття і реалізації
управлінських рішень, координувати функціональні сфери діяльності ВНЗ,
визначає можливість успішної конкурентної боротьби. Без характеристики
власного СЕП не можна сформувати систему перспективних цілей ВНЗ, а
також розробити стратегію їх досягнення. Запропонована методика аналізу
СЕП ВНЗ та передумов його формування надасть можливість приймати
ефективні управлінські рішення на всіх рівнях управління вищими
навчальними закладами. Концепція визначення соціально-економічного
потенціалу може бути взята також за основу при розробці методики
рейтингової системи оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.
Тоді методика визначення СЕП ВНЗ буде являти собою рейтингову
методику оцінки ВНЗ.

Проведене дослідження дозволило дійти наступних висновків:
1. Термін «потенціал» використовується в економіці з 20-х рр.

минулого століття. Існує велика кількість визначень цього поняття.
Більшість визначень з них стосуються матеріальної сфери виробництва, де
потенціалом визначають реальний обсяг продукції, який можна виготовити
за повного використання наявних ресурсів; або наявні та потенційні
можливості виробництва. До теперішнього часу малоопрацьованим
залишається поняття «соціально-економічний потенціал вищої школи». При
його формулюванні використано теорію визначень, а саме застосовано
екстенціальний семантичний вид визначення. Під «соціально-економічним
потенціалом вищої школи» розуміється синергетична сукупність соціально-
економічних потенціалів вищих навчальних закладів, яка здатна виробляти
освітні та наукові продукти відповідної якості, кількості й асортименту з
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метою задоволення існуючих і перспективних соціальних потреб у
відтворенні інтелектуального капіталу країни.

2. Потенціал вищої школи формується і реалізується безпосередньо
у вищих навчальних закладах. Вони являють основну ланку системи вищої
освіти. Кожен ВНЗ активно формує свій потенціал. Під поняттям
«соціально-економічний потенціал вищого навчального закладу»
розуміється система ресурсів ВНЗ, що складається з об’єднання
можливостей ВНЗ, які відповідають ліцензійним та акредитаційним
вимогам і здатні забезпечити конкурентні переваги на ринку, та мотивів і
настанов економічних суб’єктів у внутрішньому та зовнішньому
середовищі, вплив яких відображається на ефективності досягнення цілей
ВНЗ.

3. Формування СЕП ВШ є процесом удосконалення кількісно-
якісних характеристик існуючого потенціалу вищої школи відносно до
вимог суспільства, що змінюються. В основу формування СЄП ВШ
покладено підходи, які враховують специфічні риси, що відображають
наявність принципових відмінностей цього процесу в організаціях
галузевого ринку (таких, як: потенціал ВШ формується і реалізується
безпосередньо суспільством; відмінності має склад структури ресурсів ВНЗ,
серед яких частка кадрового забезпечення є переважаючою), що допоможе
правильно обирати пріоритети при формуванні СЄП ВШ.

4. Формування потенціалу носить комплексний характер.
Комплексність виявляється у наявності різнорідних складових структури
потенціалу. До складових СЕП ВНЗ віднесено: соціальний потенціал,
кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, інформаційний та
інфраструктурний потенціали, навчально-методичне забезпечення.

Формування потенціалу вищої школи відбувається з орієнтацією на
його реалізацію. Розуміння особливостей процесу реалізації потенціалу
вищої школи в контексті взаємозв’язку його з властивостями освітніх
послуг надає можливість корегувати кількісні та якісні складові потенціалу
залежно від змін споживчих переваг. Під поняттям «освітня послуга вищої
школи» розуміється стандартний продукт, що відповідає Системі стандартів
вищої освіти, підкріплений системою конкурентних переваг.

5. Розуміння суті та особливостей процесу формування соціально-
економічного потенціалу вищої школи дозволили побудувати
інструментарій його дослідження. Процес виявлення сильних і слабких
боків СЕП надає можливість більш ефективно планувати та
використовувати ресурси. Формалізоване вимірювання СЕП ВНЗ може бути
проведено на основі методики, яка дозволяє виміряти кожний локальний
елемент потенціалу за допомогою емпіричних індикаторів, а потім,
використовуючи отримані результати, розрахувати інтегрований показник
СЕП ВНЗ. Розроблена методика формалізованого виміру кожного
індикатора спирається на обрану цільову функцію, тобто призначення
потенціалу,  та враховує відмінності у формуванні СЕП,  пов’язані з
асортиментною специфікою послуг ВНЗ. Емпіричні індикатори виміру СЕП
ВНЗ поділено на два види: такі, що відображають наявність чи відсутність
даної ознаки для ВНЗ; такі, що відображають кількість окремого виду
ресурсу в даному ВНЗ. Оскільки емпіричні індикатори неоднорідні за
величинами вимірювання, то для розв’язання цього питання використано
метод шкалювання. Як інструмент вимірювання обрано абсолютну шкалу.
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6.  Вища школа – відкрита система, що функціонує у визначеному
середовищі. Будучи елементом систем більш високого порядку (світової
системи освіти; інфраструктурної системи міста, регіону, країни та ін.), ВШ,
а відповідно її потенціал, отримує властивості, пов’язані з дією цих систем.
Перелік показників, що мають вплив на  формування СЕП ВШ, можна
об’єднати у такі групи: дії органів державного управління, споживачі, ринок
праці, конкуренція в галузі, організації-партнери, зарубіжне оточення,
інтелектуальні ресурси та науково-технічний прогрес, несприятлива
демографічна ситуація, економічна ситуація, соціокультурні фактори.

7. З’ясувати ефект підсилення потенціалу ВНЗ за рахунок його
взаємодії з іншими організаціями дозволяє концепція синергізму. У її
рамках розроблено методику формалізованої оцінки здібності ВНЗ
підсилювати соціально-економічний потенціал за рахунок використання
можливостей зовнішнього оточення, що дозволяє оперативно управляти
потенціалом з мінімізацією витрат.
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РОЗДІЛ 6. ПРОБЛЕМИ ТА   ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

6.1.   Соціальна сфера в системі інноваційної економіки

Основний зміст управлінських інновацій складається в наступних
положеннях: по-перше, актуалізується не стільки пошук шляхів
скорочення витрат виробництва, скільки розвиток форм і способів
внутрішньофірмових і міжфірмових взаємодій, що забезпечують ріст
потенціалу творчих ідей і знань; по-друге, організація поглибленого
проникнення в інформаційний простір актуалізує необхідність
управління корпоративними і міжкорпоративними знаннями, а також
відповідними базами знань; по-третє, необхідні нові форми та способи
перепідготовки менеджерів у рамках, насамперед, наукомістких,
креативних корпорацій, менеджерів, здатних створювати соціальні
мережі і розбудовувати творчий індивідуальний та корпоративний
соціальний капітал. Найбільш загальні соціальні основи управління
сучасними економічними інноваціями представлені на рис. 1.

В умовах мобільності інформації, капіталу, ефективних досліджень
конкуренція за «локалізацію» інновацій на території регіону може бути
успішною тільки при формуванні сприятливої інституціонального і бізнес-
середовища, соціальної інфраструктури, комфортних житлових умов.
Тому, інноваційна політика держави повинна наголошувати на соціальну
складову економіки.

Найважливіша роль первісного стимулу в створенні регіональній
інноваційної системі приділяється соціальній сфері [2]. Значення
соціальної сфери у формуванні інноваційної економіки обумовлене тим,
що її розвиток і швидкий ріст є необхідними умовами прогресу у всіх
сферах людської діяльності [1]. Соціальна сфера впливає на темпи й
ефективність економічного розвитку, впливаючи на якість життя людину
(освіта, здоров'я, фізичний розвиток).

Соціальна сфера створює необхідні умови для повноцінного життя
населення та розвитку людського потенціалу. Чим вище рівень розвитку
соціальної сфери, тем активніше в регіон приходять інвестиції, прибуває
робоча сила, поліпшується якість життя населення. Кожна галузь
соціальної сфери може успішно функціонувати лише за умови комбінації
її діяльності в режимі реального часу з її віртуальною діяльністю,
розрахованою на майбутнє.

Розвиток соціальної сфери повинен бути спрямований убік
сучасних інноваційних перетворень, пов'язаних з экологізациєю і
гуманізацією науково-технічного прогресу, що реалізується в
застосуванні ринкових і неринкових форм інвестиційної діяльності,
конкретизованих формуванням державно-приватного партнерства.
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Рис. 1. Соціальні аспекти формування та розвитку інноваційного
управлінського капіталу

Роль соціальної сфери в інноваційній економіці може бути
визначена через функції, які вона покликана виконувати.
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Соціальна функція обумовлена виникненням самої сфери та
відмітними рисами галузей,  що включаються до її складу [4].  Соціальна
сфера суспільства являє собою цілісну підсистему суспільства, що
постійно змінюється, породжену об'єктивною потребою в безперервному
відтворенні суб'єктів соціального процесу. Це стійка область діяльності
людей по відтворенню свого життя; простір реалізації соціальної функції
суспільства. У ній реалізуються соціальні та цивільні права людини. Її
функціонування визначається об'єктивними закономірностями та
ґрунтується на певних принципах соціального управління [2].

Якщо розглядати соціальну сферу як складову інноваційної
економіки, то основна її функція укладається в виробництві нового
знання, різного роду нововведень, у використанні нововведень на
практиці [5]. Інноваційна функція соціальної сфери складається в
забезпеченні відповідності реформаційних процесів потребам
суспільства і кожного його члена окремо, а так само у впровадженні
соціальних інновацій, що забезпечить успішне просування реформ і їх
позитивну результативність .

Інноваційна функція соціальної сфери це комплексна функція. Її
комплексність пояснюється проникненням цієї функції в усі області
соціально-економічної діяльності суспільства, складністю суб'єкта
реалізації, а так само тим, що реалізація її вимагає виконання інших
функцій.

Потужним механізмом реалізації функцій соціальної сфери є
соціальні інновації. Соціальними інноваціями є:

а) нові або вдосконалені продукти та технології діяльності, у тому
числі технології соціального управління, спрямовані, у першу чергу, на
підвищення рівня життя людей і забезпечення відтворення людського
капіталу;

б) процеси розробки таких нововведень і їх практичної реалізації,
звичайно засновані на принципах проектної діяльності. Такі інновації
можуть здійснюватися, по-перше, у галузях соціальної сфери як
самостійної підсистеми національного господарства, по-друге, у
соціальній підсистемі окремо взятого господарюючого суб'єкта.

Соціальні інновації поділяються на:
-органічні – внутрішньо обумовлені властивим цьому суспільству

втримуванням;
-запозичені – внутрішньо обумовлені зовнішнім змістовним

джерелом;
-стимульовані – зовні обумовлені с внутрішнім змістовним

джерелом;
-експансивні – зовні обумовлені зовнішнім змістовним джерелом.

Соціальні інновації можуть бути речовинними, організаційними і
культурними. Соціальні інновації [159] спрямовані на вирішення яких-
небудь соціальних проблем і безпосередньо впливають на суспільство.
Інновації розподіляються за рівнем впливу: державного, регіонального,
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місцевого і локального рівня. При цьому організаційні і культурні
інновації можуть здійснюватися на всіх рівнях рівною мірою, а технічні
в основному на локальному і місцевому рівнях. Необхідно відзначити
важливу роль спадкоємності різних рівнів реалізації інноваційної функції.
Розподіл інновацій визначає різні рівні інноваційного конфлікту, з якими
прийде зіштовхнутися при використанні механізму реалізації
інноваційної функції.

Акцент у реалізації інноваційної функції соціальної сфери повинен
бути зроблений на підйом культурного рівня та науки,  а так само
переорієнтація соціальної сфери на самозабезпечування. Підйом культури
необхідний як механізм ціннісної орієнтації населення, а розвиток науки це
база для подальшого підйому всіх сфер діяльності.

Тому цільовими орієнтирами досягнення відповідності інноваційного
потенціалу соціальної сфери й інвестиційної активності економічних
суб'єктів регіону є:

-поліпшення якості соціальних послуг на основі використання еколого-
гуманістичних новацій, які проникають і в інші елементи соціальної сфери;

-активізація інвестиційних ресурсів нових економічних суб'єктів
(інституціональних інвесторів, венчурних фондів, соціально відповідальних
підприємств, добродійників через механізм венчурної філантропії) для
фінансування інноваційно-інфраструктурних проектів;

-формування інвестиційного ринку і його ядра – ринку інновацій і високих
технологій, що використовуються для розвитку соціальної сфери [5].

Однак, незважаючи на те значення, яке має соціальна сфера для
розвитку національної економіки та забезпечення національної безпеки, у
ній нагромадилася безліч гострих проблем, пов'язаних з невиправдано
обмеженим фінансуванням і потребуючих негайного вирішення.

В умовах розвитку інноваційно-орієнтованої економіки соціальна
сфера може зіштовхнутися з рядом проблем таких, як:

1. Державні кошти, що виділяються на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи, витрачаються недостатньо ефективно. Зберігаються
проблеми по досягненню належної якості освіти на всіх рівнях – від загальної,
початкової і середньої професійної освіти до вищої і послявузівської
професійної освіти. Це обумовлене, у тому числі і недофінансуванням сфери
освіти.

2. Недостатньо розвинені в порівнянні із країнами з високою
інноваційною активністю ключові для інноваційного підприємництва
особистісні якості – мобільність, бажання навчатися протягом усього життя,
схильність до підприємництва та прийняття ризику в цілому.

3. Нездатність багатьох дослідницьких організацій утримати
молодих фахівців. В умовах низької ефективності інноваційної системи в
збільшується відтік із країни конкурентоспроможних кадрів, технологій, ідей
і капіталу.

4. Інноваційна інфраструктура сформована практично в кожному
вузі. У той же час ефективність використання інфраструктури залишається
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поки низкою.
5. При цьому недостатньо ефективними виявилися і такі ключові з

погляду нарощування інноваційної активності загальні напрямки соціально-
економічної політики, як створення сприятливого інвестиційного клімату і
боротьба з корупцією, політика в сфері технічного регулювання, митне
регулювання і адміністрування, а також політика в сфері розвитку
конкуренції.

6. Недостатній рівень інноваційної активності в соціальній сфері
збільшується низькою віддачею від реалізації технологічних інновацій. Зміна
клімату, старіння населення, проблеми систем охорони здоров'я, а також
проблеми в області забезпечення продовольчої безпеки. Недостатня
зацікавленість у впровадженні соціальних інновацій.

7. Відсутність пріоритету завдань по підтримці інноваційної
активності бізнесу, інновацій у регіонах і розвитку людського капіталу не
дозволили забезпечити необхідну комплексність підходу до розвитку
інноваційної економіки.

8. Абсолютне домінування найменш передових типів інноваційної
поведінки, у тому числі запозичення готових технологій, характеризує
інноваційну систему як орієнтовану на імітаційний характер, а не на
створення радикальних нововведень і нових технологій.

9. Окремою проблемою є непристосованість системи державної
статистики до цілей управління інноваційним розвитком. Статистичні дані,
що відображають ключові параметри інноваційного розвитку, стають
доступними з істотним запізненням.

Для посилення соціального ефекту та зниження соціального спаду
необхідний стратегічний підхід при розробці і реалізації соціальної політики,
спрямованої на формування та відтворення людського капіталу.

Група вчених пропонує наступні концептуальні принципи для
розробки стратегії інноваційного розвитку в області соціальної сфери [3], з
урахуванням її розвитку по інноваційному вектору:

- комплексний розв'язок завдань, пов'язаних з формуванням
технологічного базису економіки, людського потенціалу і нової якості життя;

- випереджальний розвиток науки, освіти, охорони здоров'я, культури
в порівнянні з іншими елементами, що забезпечують позитивну динаміку
економічного росту;

- визнання основної ролі держави у формуванні, відтворенні і
якісному вдосконаленні людського потенціалу;

- мінімізація соціальних ризиків і збитків;
- чітке визначення етапів вирішення зазначених проблем у тісному

вв'язуванні з економічною динамікою.
В умовах формування регіональної інноваційної системи до

основних цілей розвитку соціальної сфери відноситься не стільки
забезпечення стійкого інноваційного розвитку галузей даної сфери, скільки
забезпечення доступності соціальних послуг і підвищення якості,
відповідного до вимог інноваційного соціально орієнтованого розвитку
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регіону. Розв'язок можливий при реалізації наступних напрямків:
модернізація галузей сфери, як інститутів соціального розвитку;
приведення змісту та структури галузей соціальної сфери відповідно до
ринкових потреб; розвиток системи оцінки якості соціальних послуг і їх
затребуваності.

Значне число регіонів уже бере активну участь у процесі
інноваційного розвитку своїх територій. Створення сприятливого
інноваційного клімату в соціальній сфері дозволить значно поліпшити якість
послуг, що надаються населенню, скоротити строки їх надання, підвищити
їхню доступність.

Практичне вирішення завдання формування інноваційного
соціального капіталу безпосередньо пов'язане з інвестиціями в
інститути, що забезпечують вирішення наступних завдань:

а) створення норм і правил, що регулюють розвиток
інтелектуального капіталу передбачуваних учасників цільових
соціально-економічних взаємодій;

б) відтворення інститутів, що координують формування та
функціонування «правильних», тобто реально продуктивних
горизонтальних соціально-економічних мереж;

в) інституціоналізація відносин і дій, що виробляють і
підтримують необхідний рівень довіри між господарськими агентами як
усередині, так і поза певною економічною організацією;

г) підготовка відповідних суб'єктів, здатних формувати і
підтримувати інституціональний баланс в області відтворення і
функціонування інноваційного соціального капіталу економічного
агента.

В структурі відтворювального змісту інноваційного соціального
капіталу ключову роль відіграють інвестиції в вирішенні «триєдиного»
завдання:

перше - це інвестиції у розширене відтворення реальних і
передбачуваних учасників соціально-економічних взаємодій, або
трансакцій;

друге - це інвестиції у створення, впровадження і моніторинг форм
соціальних взаємодій, де основну роль будуть відіграти горизонтальні
соціально-економічні мережі;

третє – це інвестиції у міцні і стійкі довірчі відносини між усіма
учасниками соціально-економічних взаємодій.

Інтегральним фактором здійснення розглянутих інвестицій є нова
система управління як соціальним капіталом у цілому, так і підготовкою
відповідних суб'єктів управління соціальними інноваціями. У цьому
випадку суб'єкт управління формуванням і розвитком інноваційного
соціально-економічного капіталу повинен являти собою власника
інтелектуального високорозвиненого капіталу, до того, що ж володіє
певним набором управлінських навичок і компетенцій. Тепер з
викладених раніше положень і наведених виводів можливо представити
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загальну концептуальну схему управління формуванням і розвитком
інноваційного соціального капіталу економічної організації (рис. 2).

Рис. 2. Схема управління відновленням соціального капіталу
інноваційного типу в сучасних умовах
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Розвиток інтелектуального капіталу
учасників соціальних взаємодій

Інвентарізація діючих мереж соціальної
взаємодії

Розвиток найбільш дієвих форм
мережевої взаємодії

Розробка нових форм та
способів мережевої взаємодії

Формування стійких та тривалих форм
міжфірмової та внутріфірмової довіри

Створення спеціального механізму
інвестицій в довіру до системи

соціально економічних транзакцій

Розвиток інститутів, які регулюють
розширене відтворення

інтелектуального капіталу учасників
соціально-економічних транзакцій

Інституалізація найбільш ефективних
соціальних мереж

Інституалізація стійких форм
забезпечення довіри

Подальший розвиток управлінської парадигми у сфері розширеного
відтворення інноваційного соціального капіталу економічного агента

Формування стійкого механізму
довіри на всих рівнях соціально-

економічних відносин

Інституційне  підприємництво та
інстутиціональний баланс у сфері

формування та розвитку
інноваційного соціального капіталу
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Очевидно, що в запропонованій загальній схемі управління
відтворенням соціального капіталу інноваційного типу показані лише
ключові ланки формованої нової концепції відповідної управлінської
парадигми. Інтелектуальний капітал учасників соціально-економічних
взаємодій, розвиток найбільш ефективних «горизонтальних» соціальних
мереж, формування стійких форм довірчих відносин, будучи об'єктами
управлінського впливу, об'єктивно припускають формування та розвиток
знань про те, як здійснювати розв'язок відповідних завдань, а також
знання про те, які при цьому потрібні формальні і неформальні
інститути.
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6.2.  Соціальна динаміка і її оцінка в параметрах зростання і
розвитку

Надії на ринок як всесильний інститут виведення країни на шлях
невпинного зростання добробуту за роки трансформаційних
перетворень згасли. Більш того, в умовах ліберальних цінностей
«дикого капіталізму» населення зазнало такого рівня дискомфорту, який
призвів до соціального невдоволення і порушив стабільність
економічної системи. За загальноприйнятими підходами нинішній
суспільний стан віднаходить пояснення у прорахунках, пов’язаних із
недооцінкою соціальної компоненти в стратегії розвитку. Природно, що
час, вимагаючи усунення цих деструктивних аспектів розвитку,
потребує відходу від зорієнтованості соціальної політики на підтримку
окремих людей, неспроможних до самозабезпечення, до зосередження
на більш масштабних соціальних процесах, спроможних змінити
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соціальне благополуччя населення в цілому. За всіма ознаками
вирішення проблеми цивілізаційного суспільного поступу вимагає
такого поєднання економічних і соціальних процесів з
підпорядкуванням першого другому щоби вони набули якостей єдиного
динамічного процесу.

Подібна переорієнтація вимагає докорінних змін в сприйнятті і
реалізації вектора суспільного розвитку та методів його пізнання й
соціальних перетворень як в найближчій, так і віддаленій перспективі. В
минуле має відійти система управління зорієнтована на сталі і
практично незмінні об’єкти. Більш того, сучасне управління  потребує
переорієнтації на сприйняття оточуючої дійсності у динамічному
контексті, тобто актуальною стає установка на вивчення подій та
процесів, і аж ніяк не речей та станів.

З цього приводу російські фахівці В.Іванов та В.Патрушев досить
категорично стверджують, що «…якщо суб’єкти соціального
управління – усі народи, що живуть на землі, їх соціальні, політичні і
економічні інститути –  не будуть…  адекватно реагувати на ті
можливості, що відкриваються, прилаштовувати соціальний розвиток до
змінюваних зовнішніх умов природного і технічного середовища, то в
недалекому майбутньому ймовірна навіть загибель людства»[1, с.13].

У даному випадку ми досить чільне стикаємося з проблемою, яка
в останні роки набула уваги при розгляді стану економіки в урядових
документах та досить гостро дебатується на сторінках фахових
наукових видань і пов’язується з динамікою соціальних процесів. У
цьому контексті конче важливими постають питання усунення
недоречностей щодо атрибутивних основ теорії формування і реалізації
загальнодержавної стратегії динамічного розвитку і приведення їх до
одного знаменника для порозуміння основ забезпечення суспільної
динаміки. Відомі українські вчені і державні діячі В.Семиноженко і
В.Геєць з цього приводу наголошували, що «…однією з ключових
проблем українських стратегічних документів є нерозуміння
динамічності, мінливості…Практично в кожному документі не
враховано зміни, які відбуваються…Ми постійно реагуємо на очевидні
«сюрпризи»…І це тільки початок…» [2, с.13].

Коли мова заходить про «динаміку»  як поняття зокрема і у
різнобічному спектрі словосполучень, його утримуючих, мусимо мати
чітку позицію з приводу того, що саме ідентифікується з ним, а не
розглядати набір станів, які потребують копіткої ідентифікації та
інтерпретації. До того ж постає необхідність визначення чи то
встановлення факту проходження динамічного явища в соціально-
економічній системі через застосування якогось інструментального
заходу і вимірювальної процедури. Професор Массачусетського
технологічного інституту Джей Форрестер підкреслив, що «…динаміка
визначається не лише станом системи в деякий момент часу…але і
особливостями розвитку системи на попередніх етапах» [3, с.19].
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Співробітник Інституту освіти Лондонського університету М.Блауг
стверджує,  що  «…сьогодні «динаміка»  означає аналіз,  який чітко
розкриває часові упередження та відставання в економічних
відносинах…на противагу статиці, коли усі змінні відносяться до
одного і того ж моменту часу» [4, с.192]. Л.Лопатников вважає, що
«…динамічний підхід…» означає не що інше як  «…вивчення
економіки в розвитку…» [5, с.103].

Коли мова йде про висунення чи то намір відстоювання певної
парадигми щодо категорії «динаміка», то квінтесенцією критичного
аналізу наявних теоретичних постулатів є не просто оконтурення їх
змісту та визначальних характеристик, а спрямованість думки на
етимологічне сприйняття її унікально – розкриваючих ознак. Ще
засновник філософської школи в Афінах Антісфен (біля 455 – 369 рр. до
н.е.) розкрив класичний підхід, наголосивши, що «…початок просвіти
полягає в дослідженні слів…» [6, с.89]. Згідно «Великого тлумачного
словника сучасної української мови» термін «динаміка» означає «…стан
руху, розвиток, зміну чого-небудь»[7, с.296]. Приблизно у такому ж
ракурсі, але з деякими доповненнями розкривається етимологічний
зміст цього поняття у іншому тлумачному словнику. Його укладачі
вважають,  що «…динаміка –  це стан руху,  хід розвитку,  зміни чого-
небудь…» [8, с.544].

Ми не абсолютизуємо ні першого, ні другого філологічного
тлумачення терміну «динаміка».  Але з першого однозначно слідує,  що
«динаміка» є рухом зі змінами. Щодо другого роз’яснення, то воно,
ототожнюючи «динаміку»  з розвитком,  підкреслює цей факт знову ж
таки специфічними термінами «хід розвитку» та «зміна». Якщо знову ж
таки звернутися до значеннєвих нюансів цих слів,  то   «…рух є
процесом…, в результаті якого відбувається зміна… предмета, явища;
переходом від одного …стану до іншого»[9, с.222]. Щодо терміну «хід»,
то найбільш вживаним є його бачення як напряму, шляху, характеру
просування, в яких обов’язково є вихідна і кінцева точка [9, с.687, 688].
Але з наданням змінам характеру закономірності встановлюються
гарантії їх відповідності причинно-наслідковим зв’язкам тобто будь-яке
явище ставиться в рамки, в яких воно буде протікати певним чином. З
цих нормативних констатацій випливає, що категорія «динаміка»
володіє такою якістю як закономірна спрямованість оскільки пов’язана з
переходом від одного стану до іншого та переміщенням від однієї
координатної точки простору до іншої. Природно, що зміни станів як
результат руху викликають певні злами в упорядкованості об’єкта
динаміки тобто переструктуровують останній. До того ж, оскільки
розгляд категорії «динаміка» здійснюється стосовно людського
суспільства,  то сам рух пов’язується з активністю і набуває такої
специфічної форми як діяльність.

На наш погляд,  формулу «динаміки»  можна у першому
наближенні звести до руху,  ходу розвитку,  закономірної зміни стану у
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часі якого-небудь об’єкту чи то явища. Але їх виокремлення водночас
не надає достатніх підстав для його кваліфікації прикінцевим. Це
природно. В розмаїті світових феноменів, до якого ми відносимо
«динаміку», мають вичерпувати свій пізнавальний потенціал уже
вивчені між ними і в їх середовищі взаємозв’язки та взаємозалежності і
діставати прояв порівняно нові. Усвідомлення цього ґрунтується на
тому, що в процесі пізнання будь-якої категорії формується коло
адекватного потребам часу знання.

На цю методологічну суперечність звертають увагу відомі  вчені
І.Пригожин та І.Спенсерс підкреслюючи, що «…майбутнє не є даним,
воно не міститься в сучасному»[10, с.22]. На наш погляд, є всі підстави
вважати,  що у висловленому речені у деякій мірі мова йде про
асинхронність часових визначень тої чи іншої категорії в силу
пристосовування знань до нових вимог. За визначенням російського
вченого О.Худокормова – це щось на зразок «…регулярного
вдосконалення, …побудованого на систематичних і постійних
«покращувальних інноваціях…» [11, с.23].

Якщо звернутися до першоджерел виникнення терміну процес, то
його сутність тлумачать як «…хід якого-небудь явища, послідовну
зміну станів, стадій розвитку і т. ін., або сукупність послідовних дій для
досягнення якогось результату…» [12, с. 417]. Вже приведеного
визначення достатньо для того щоби прийти до висновку, що поняття
«процес» до останнього часу значна кількість вчених і практиків
розуміють виключно як перехід об’єкта чи то явища з одного стану в
інший. Можна також констатувати, що воно зорієнтоване на його
сприйняття як сукупності послідовних дій по досягненню якоїсь мети.

Найбільш глибоку характеристику категорії «процес» надав свого
часу видатний соціолог П.Сорокін. Він ототожнив процес з «…будь-
яким видом руху, модифікацією, перетворенням, перебудовою або
еволюцією, інакше кажучи, будь-якою зміною даного логічного
суб’єкта у часі, стосується воно зміни його місця у просторі, чи то мова
йде про модифікацію його кількісних і якісних аспектів» [13, с.97].
Оконтурення категорії «процес» подібною множиною коннотацій
вводить певну невизначеність і разом з тим засвідчує існування
різноманіття різнорівневих та різноякісних за своєю природою
спрямованих змін явищ і предметів, описуваних масою ознак. Якщо не
відкидати взагалі принципи складені в ході еволюції всього комплексу
наук, то будь-який «…загальний процес…можна розподілити на ряд
виокремлюваних…» [14, с.270]. Керуючись цією методологічною
вказівкою спектр концептуальних поглядів на сутність поняття
«динаміка» можна кваліфікувати як спрямований у просторі і часі
процес, описуваний  кількісними і якісними характеристиками. До того
ж, за класичними канонами динамічний процес на будь-якому з
ієрархічних рівнів управління можна уявити як комплекс «…змін його
екологічної, економічної, соціальної та інших сфер»[15, с.10]. Тому
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природним є виділення в структурі процесу загальної суспільної
динаміки таких складників як соціальна динаміка, економічна динаміка
і екологічна динаміка [13; 16; 17] та розгляд їх у якості підсистем (див.
рис.1).

Рис. 1. Процес суспільної динаміки просторової системи в описі
характеристик  та сфер здійснення

З рис. 1 однозначно слідує висновок про складність процесу
суспільної динаміки обумовлену тим, що він проходить у часі, просторі
та різних сферах і відтворюється на його структурних характеристиках.
У цій ситуації досить легко багатомірний та й суперечливий процес
суспільної динаміки звести у довільно обраному  просторі до однієї зі
сфер економіки та короткого інтервалу часу.

Кількісна складова суспільної динаміки беззаперечно
ідентифікується з поняттям «зростання». Здавалося б, що термін
«зростання» не потребує пояснень через свою достатньо широку
вживаність не тільки у науковому обігу, а й у звичайній практиці.
Проте, не дивлячись на нібито його порозуміння, багато словосполучень
з ним, пов’язаних з категорією «динаміка» не стали до останнього часу
загальновизнаними і переводять факт усвідомлення в розряд відносного.

Тому ми поставили за умову встановити етимологічний зміст
поняття «зростання» за нормативними виданнями філологічного
характеру. В український тлумачних словниках упорядники зробили
щодо «зростання»  наголос на тому,  що воно не що інше як
«…збільшення кількісне…»[8, с. 780].  чи то «…збільшення за
розміром, обсягом…»[7, с. 480].

Якщо взяти наукові праці, які існують на сьогодні з проблем
суспільної динаміки, то можна впевнено стверджувати про задіяння
терміну «розвиток»,  виключно для позначення або оцінки її якісної
характеристики. За своїм етимологічним значенням  «розвиток»  за
російським виданням тлумачиться як «процес закономірної зміни…,
переходу із одного стану в інший більш досконалий…, переходу від
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характеристики

Якісні
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старого якісного стану до нового, від простого до складного, від
низького до високого» [18, с. 641]. При зверненні до українських
тлумачних джерел дана категорія постане вже як «…рух, хід, поступ…»
[9, с. 148].

Відомо,  що ключовою подією кінця ХХ ст..  став перехід
розвинених країн світової спільноти у постіндустріальну фазу розвитку.
Такий процес започатковано і в Україні. Постіндустріальна
технологічна ера триватиме в Україні приблизно 30 років (1990 – 2020
рр.). Можна передбачити одночасне існування впродовж цього терміну
елементів доіндустріальної, індустріальної й постіндустріальної
економіки. Подібний стан вимагає опрацювання поняття «соціальне
зростання» для індустріальної і постіндустріальної фаз.

В індустріальній фазі людина як писав свого часу А.Маршалл
«…здійснює зусилля для задоволення своїх потреб…» тобто виступає
засобом виробництва і для неї важливим є процес відтворення та
підтримання життєдіяльності у довиробничий та післявиробничий
періоди [19, с. 107]. Методологічній конструкції «людина в економіці»
відповідає концепція соціального зростання пов’язана з кількісною
оптимізацією соціальної сфери та посилення бюджетних та
позабюджетних можливостей держави щодо підтримки ще або вже
неспроможних до самозабезпечення життєвих потреб. З посиленням
позицій постіндустріальної економіки тобто з переходом до фази
підпорядкування всієї системи методологічній конструкції суб’єктно-
об’єктного сприйняття людини в економіці має стати домінуючим
погляд на соціальне зростання як міра посилення спроможностей сфер
формування людського потенціалу та перетворення його у людський
капітал.

Розвиток набагато різноманітніший і складніший в порозумінні
від зростання.  На наш погляд,  він як процес охоплює внутрішні
структури і взаємозв’язки елементів у них,  якісні зміни системи і їх
прояви в різних напрямках,  оцінює всі ті зрушення кількісного
характеру з якісної сторони, враховує зміни зовнішнього середовища і
його впливи. Російський вчений Л.Карсавін в унісон висловленому
наголосив, що «…констатуючи розвиток, не слід упускати якісну
рівноцінність моментів, але слід підкреслити і різну цінність їх в
залежності від наближення кожного з них до ідеалу» [20, с. 63; 21].

По-різному можна сприймати застереження цього дослідника
процесів розвитку.  Перш за все розвиток на відміну від зростання
ідентифікується з незворотними, спрямованими,  закономірними
змінами. При цьому фіксується лише певна закономірність щодо
переходу з одного стану до іншого, а саме «перехід із одного якісного
стану в інший більш досконалий».

В контексті відтворення реалій соціального зростання досить
інформативними є дані щодо функціонування універсальних інститутів
розвитку особистості, а саме дитячих ясел,садочків, шкіл, формальних і
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неформальних організацій тощо. За роки ринково-трансформаційних
перетворень кількість дошкільних закладів скоротилася на 33,1%, а
кількість дітей у них – на 41,2% [22]. При цьому з 16,4 тис. дошкільних
закладів реально працювало тільки 15,7 тис. Якщо оцінювати
доступність дошкільного виховання, то у 2012 р. охоплення дітей ним
складало 59%. Виходить, що 41% дітей в Україні у 2012 не мали
можливості відвідати хоча б будь-який за формою дошкільний заклад.
При цьому у Івано-Франківській області не відвідували дошкільні
заклади 62% дітей, у львівській та Рівненській – 54% і у Волинській
області – 51%. Треба підкреслити разом з тим і факт того, що в період з
2005 по 2012 рр. мало місце зростання народжуваності, наслідком чого
став приріст дітей у віці до 4-х років на 516  703  особи та виникнення
потреби у додаткових 5 939 дошкільних установах. Скорочення мережі
закладів призвело до перенасичення дітьми закладів з розрахунку на 100
місць, оскільки реально їх було 119 [22]. І це не останній деструктивний
аспект. До нього можна додати зниження відповідальності персоналу за
якість і перелік послуг, появу корумпованості із-за черг, а для дітей поза
установами занедбаність і низький рівень розвитку.

Рецесійна динаміка була характерною і для загальноосвітніх
навчальних закладів. Їх кількість за станом на початок 2012/13
навчального року складала 19 672 і була меншою від 1990/91
навчального року на 2 153 установ. При цьому і контингент учнів у них
зменшився на 40,8%.  При цьому галузь зазнала декілька разової зміни
концепції отримання освіти.

Відомо, що загальноосвітня підготовка сама по собі не забезпечує
в наступному достатній рівень доходів без отримання професійних
навичок та освіти вищого рівня. Але і ця перспектива була суттєво
звужена впродовж 1990–2012 рр. Кількість ПТНЗ скоротилася впродовж
1990–2012 рр. на 22,0% або з 1 246 до 972, а контингент учнів у них – на
34,2% [22]. Але і той звужений контингент був спрямований у своїй
більшості на підготовку професій, які не мали попиту серед
роботодавців. І взагалі про яку якість підготовки кваліфікованих
робітничих кадрів може йти мова коли матеріально-технічна база ПТНЗ
непридатна за рівнем зносу до такої місії.

Щодо внз то їх кількість впродовж 1990/91 – 2012/13 навчальних
років зросла з 149 до 823, а чисельність студентів з 881,3 тис. до 2 170,1
тис. осіб [22; 23, с.8]. З врахуванням реалій задіяння технологічних
укладів виокремлене зростання не сприймається в тонах позитиву.

Мова йде про дисбаланс між зростаючим рівнем освіти населення
і якістю наявних робочих місць, виходячи з задіяних технологічних
укладів. За станом на кінець 2012/13 н.р. на 10 000 наявного населення
припадало 478  студентів тоді як учнів ПТНЗ лише 93.  Мабуть
обґрунтованим слід сприймати прийняте у грудні 2012 р. Кабінетом
Міністрів України рішення про скорочення внз у 6 разів, оскільки їх
достатня кількість визначена у 90 установ [24]. Якщо зважити на те, що
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у 2012/13 н.р. біля 41,2% студентів у внз І-ІV рівнів акредитації
навчалися за рахунок державного бюджету і 4,4%  на основі
фінансування з місцевих бюджетів, то подібні оптимізаційні заходи
сприяли б реалізації конституційного права громадян на безкоштовну
освіту.

Викладені реалії щодо реалізації політики соціального зростання
вплинули на розподіл зайнятого населення за рівнем освіти, який за
період у 1989–2012 рр. репрезентовано  на рис. 2.

Рис. 2. Зміни рівня освіти зайнятого населення України у 1989-2012 рр.
Складено і розраховано автором за даними [22].

Ситуація у секторі продукування товарів і послуг склалася за
станом на кінець 2012  р.  так,  що у контингенті працюючих особи з
повною вищою освітою складали 27,1%,  а в сукупності з тими у кого
вона була 49,3%. Це більш ніж утричі перевищує подібний показник
1989 р. Згідно з практикою розвинених країн, зокрема, в США
наприкінці ХХ ст. частка осіб з вищою та незакінченою вищою освітою
в економіці була аналогічною[25, с. 113]. Проте виокремлені зміни не
кореспондуються з трансформою технологічної структури виробництва.
Ми маємо на увазі дрейф у бік вищих технологічних укладів.  Відомо,
що в Україні питома вага п’ятого технологічного укладу у 1990 р.
складала 6,0%,  четвертого – 51,0%, третього – 37,0% і «реліктових»,
заснованих на енергії людини й властивих ще ХІХ ст. – 6,0% [26].

Щодо сучасного структурування технологічних укладів, то за
позицією Е.Лібанової «…українська економіка знаходиться в межах ІІІ-
ІV технологічних укладів, V-й уклад, що успішно формувався в Україні
до 1990 р., майже зруйнований…» [27, с. 11]. Як наслідок, із наявних у
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суспільстві осіб з повною вищою освітою реально зайнятими у 2012 р.
було 73,2%,  а з осіб з базовою вищою освітою –  44,5%.  До того ж,  у
2012 р. кількість осіб, які працювали у режимі неповного робочого дня і
тижня, досягла 8,6% від середньооблікової кількості штатних зайнятих.
А це майже один мільйон штатних працівників.

Відомо,  що людина реалізовує потенціал активності не тільки за
рахунок знань, а й завдяки збереженню і відтворенню здоров’я. Йдеться
про акценти, що стосуються не просто констатації можливостей сфери
охорони здоров’я, а й проникнення у сутність процесів надання
медичних послуг та отримання результату лікування чи то
попередження захворювання.

Між тим, при зростанні кількості лікарів з розрахунку на 10 тис.
населення в період з 1990 по 2012 рр. по країні в цілому з 44 до 47,9
тільки Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська,
Харківська, Чернівецька області, міста Київ та Севастополь мали цей
показник вище середнього рівня [22]. Щодо середнього медичного
персоналу,  то їх кількість з розрахунку на 10  тис.  населення впродовж
1990–2012 рр. зменшилася з 117,5 до 97,2. При цьому забезпеченість
середнім медичним персоналом на рівні 1990 р. не зберіг жоден з
регіонів України [22]. Суттєво зменшилася і забезпеченість населення
лікарняними ліжками, кількість яких з розрахунку на 10 тис. населення
впродовж 1990–2012 рр. зменшилася з 135,5 до 89,1. Водночас, слід
урахувати, що тільки Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська,
Луганська, Львівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська
області та м. Київ перевищували середній рівень забезпеченості
ліжками по країні в цілому [22]. Природно припустити і так воно і є, що
кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань на 100
тис. населення зросла з 62 335 до 68 619. За станом на початок 2013 р. в
Україні біля 41,9% домогосподарств проживали в житлі, яке відповідало
за площею нижній межі  санітарно-гігієнічних норм.  До того ж,  тільки
7,4% житлових будинків із наявного їх фонду введено після 1991 р., а з
інших 0,6% знаходяться в аварійному стані, 4,6% збудовано до 1919 р.,
11,8% – до 1945 р., 25,1% – до 1960 р.[28]. Соціальний розвиток теж
супроводжує процес змін, які логічно мають бути спрямованими на
постійне підвищення рівня життя. При всій полемічності поняття
«рівень життя», з ним все-таки у переважній більшості пов’язують
співвідношення рівня доходів та вартості життя з врахуванням
характеристик споживання. При цьому не потрібно відшукувати
аргументи для пояснення зв’язку доходів і споживання з економічною
компонентою суспільної динаміки. Оскільки доходи населення та
споживання ним товарів та послуг описуються спектром показників
нами для відтворення змін у цих напрямках задіяно такі з них як оплата
праці найманих працівників, середньомісячна заробітна плата
працівника, споживання продуктів харчування з розрахунку на особу на
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рік. Динаміка названих показників у зв’язку зі змінами ВВП
репрезентовано на рис. 3.

Рис.3. Зміни показників соціального розвитку у зв’язку з динамікою
ВВП

Складено і розраховано автором за даними [22].

З рис.3 слідує факт того, що в Україні з 2003 р. рівень
споживання продуктів харчування набув перманентного характеру і
складав з розрахунку на рік в середньому 773  кг на особу,  що було
менше від рівня 1990 р. на 168,1 кг. При цьому за медичними нормами
середньодушове споживання продуктів харчування не може бути
меншим від 968,2 кг [29, с. 475]. Природно, що споживання продуктів
харчування на рівні меншому від медичної норми на 195,2 кг, впливає
на якість підтримання робочої сили, масштаби захворюваності,
смертність та тривалість життя.

Складений стан зі споживанням продуктів харчування
пояснюється нестачею у населення коштів на їх придбання. Згідно рис.3
динаміка фонду оплати праці найманих працівників як і їх
середньомісячної заробітної плати кореспондувалася зі змінами ВВП.
При цьому, якщо фонд оплати праці найманих працівників у 2012 р.
складав тільки 80% від обсягу 1990 р., то середньомісячна заробітна
плата найманих працівників з 2008 р. наблизилася і навіть перевищила
той її рівень,  який був у 1990  р.  При цьому безумовна допускається
певна методологічна похибка, пов’язана з мірою достатності середньої
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заробітної плати у 1990 р. За даними фахівців, наприкінці 80-х рр.
середня заробітна плата працівника в Україні була меншою за ПКС
майже у 3–5 разів від працюючого в США [30, с. 117]. Більш того,
співвідношення між доходами населення було таким, що
середньомісячна номінальна заробітна плата 12 українських інженерів
не перевищувала однієї зарплати прибиральниці в США [31, с. 453].

При зверненні до зв’язки «середньомісячна заробітна плата –
споживання», складеної у 1990 р., закономірно постає питання відносно
її невідповідності  за станом на 2011–2012 рр. Із загальнотеоретичних
підходів виникає передбачення про науково-методичні вади
формування і обробки статистики щодо середньомісячної заробітної
плати. І дійсно, при середньомісячній заробітній платі у 3 026 грн. за
станом на кінець 2012 р. середньозважений рівень місячної оплати
складав біля 1 431 грн. За нашими розрахунками у 2012 р. коефіцієнт
фондів перевищив 1 168, а обсяг доходів, який отримано прошарком
десятого дециля досяг 1330,6 млрд. грн. при загальному доході населення
у 1 407,2 млн. грн.

Для розкриття купівельного потенціалу доходу пересічного
українця на рівні середньомісячної заробітної плати нами було здійснено
встановлення її співвідношення з доходом забезпеченості, який
визначається відносно стандарту прожиткового мінімуму з коефіцієнтом
3,5 [32, с. 84,85]. Ці розрахунки зведені у табл. 1.

З даних табл.1  слідує,  що доходи в межах середньомісячної
заробітної плати і більше отримувала незначна частка населення, яка до
того ж постійно зменшувалася. Якщо виходити з реалій наближення
населення України до рівня доходу, який гарантував би порівняно
заможне життя, то  цифри отримані на підставі офіційної статистики
навряд чи можна назвати достовірними. Цей висновок випливає з факту
перевищення середньомісячною заробітною платою значення
середньозваженої заробітної плати продовж 1990 – 2012 рр. стійко
вдвічі. Уся складність ситуації з доходами полягає не в їх абсолютному
обсязі, а в диференціації надзвичайно низьких рівнів оплати праці і
приховуванні за рахунок статистичного маніпулювання фактично
складеної міждецильної розбіжності за ними.

На наш погляд,  сучасна наука і практика не володіють обліково-
аналітичною інформацією і інструментарієм її опрацювання, які б
дозволили узагальнити результати соціального зростання і
змінисоціального розвитку в одному показнику. Але показники такого
характеру з опосередкованим відтворенням соціальної динаміки
пропонуються вченими досить давно. Так, за ствердженням
шотландського економіста і філософа А.Сміта «…найбільш
несуперечним свідченням процвітання будь-якої країни слугує
зростання чисельності її населення» [33, с. 67].
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Таблиця 1
Динаміка добробутних позицій населення України в 1999 – 2012 рр. за середньомісячною заробітною платою

РікПоказники 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Прожитковий мінімум
(ПМ) на особу, грн. 118,3 270,1 311,3 342,0 342,0 362,2 423,0 463,8 518,5 607,5 638,5 843,2 914,1 1042,4

Середньомісячна
номінальна заробітна
плата працівників, грн

178 230 311 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906 2239 2633 3026

Питома вага осіб з
доходами в межах
середньомісячної
заробітної плати і
більше, %

≥ 180
14,6

≥240
13,9

≥300
12,1

≥300
16,3

≥360
14,7

≥420
18,6

≥720
10,6

≥720
20,1

≥840
24

≥1740
7,6

≥1920
7,1

≥1920
12,4

≥1920
24,8

≥3000
8,4

Середньомісячна
номінальна заробітна
плата працівників на
рівні забезпеченості,
(3,5 ПМ), грн

414,1 945,4 1089,6 1197 1197 1267,7 1480,5 1623,3 1814,8 2126,3 2234,8 2951,2 3199,4 3648,4

Співвідношення між
фактичною
середньомісячною
номінальною
заробітною платою
працівників і її
нормативним рівнем
забезпеченості, %

43,0 24,3 28,5 31,4 38,6 46,5 54,4 64,1 74,4 84,9 85,3 75,7 82,3 82,9

Складено і розраховано автором за даними [22].
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За офіційною статистикою в період з 1990 р. по 2012 р.
чисельність населення України зменшилася на 6,3 млн осіб. Ми не
принижуємо роль інформаційних індикаторів подібного плану, але
відтворювати соціальне зростання і соціальний розвиток через певну
гаму конкретних показників,  а вимірювати їх сумісний поступ через
інші досить віддалені від них є методологічним не доопрацюванням
проблеми. Практика дотримання принципів соціальної орієнтації надає
всі підстави стверджувати, що усунути ринкові негаразди соціального
просування з українськими особливостями може тільки держава.

Головна проблема економіки з постійним порушенням вимог
щодо дотримання соціальної орієнтації полягає у визначенні ступеня
поєднання ринкової компоненти, яка незалежно від здійснюваної
політики залишається первинною і об’єктивною її основою,  і свідомої
регулятивної діяльності держави, яка за логікою, являючись вторинною,
по суті виступає визначальною в забезпеченні керованої соціальної
динаміки. Природно, що цей оптимум не може бути раз і назавжди
заданою величиною, а повинен змінюватися в залежності від обставин.

Природно виникає питання, як, у якій спосіб привести елементи
системи управління у відповідність до вимог сучасності, зорієнтувати їх
на вирішення нагальних завдань посилення соціальності у
реформаційних перетвореннях?

Перш за все,  держава повинна мати у своєму арсеналі більш
сучасний набір форм та засобів для того чи іншого втручання в
господарське й суспільне життя.

По-друге, потрібно переусвідомити очевидне й відійти, на
перший погляд, від тих канонів соціалізації економіки, які стали
звичними. Ідеться не про абстрактні виклики, а про речі, не охоплені
економічною теорією.

По-третє, сьогодні, як ніколи раніше, у своїх потенціях
сконструйовані управлінські впливи мають виходити з інтегральної
спроможності відтворення соціальності, що вимагає принципово іншого
співвідношення соціального зростання і соціального розвитку в
суспільному житті.

Між тим теорія забезпечення соціальної зорієнтованості, яка
задіяна у формуванні соціально-регуляторних потенцій, виходить поки
що з підпорядкування соціальних аспектів розвитку економічним та
суспільних – індивідуальним. Час вимагає реалізації спроби певного
абстрагування від домінантності економічного в бюджетно-податковій
політиці, зовнішньоекономічній діяльності і взагалі у суспільних
перетвореннях. При цьому мова не йде про поспішну зорієнтованість на
суто споживацькі аспекти соціально-економічного розвитку, а про
соціальний потенціал системних перетворень, конструктивну
рестабілізацію кризового соціального стану, який стає перманентним на
просторі регіонів, ураховуючи масштаби депресивності і соціальні та
економічні втрати від його консервування.
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Нинішня соціальна реальність потребує і разом з тим надала
реальні можливості принципово інших методів її перетворення.
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пріоритетів соціальної динаміки постає одним з головних завдань перед
владними інституціями країни.

Подібне сприйняття суспільного імперативу потребує
переосмислення змістовного наповнення соціально-економічної
політики з наданням йому більшої соціальної зорієнтованості. Справа у
тому, що впродовж 1991-2013 рр. активно проводилися реформаційні
заходи, пов’язані з запровадженням на національних теренах ринкового
механізму господарювання через створення необхідних інститутів та
інституцій. Проте здійснені реформаційні заходи, якщо і можна
кваліфікувати в позитивних кольорах, то лише в частині лібералізації та
формуванні змішаної за формами власності економіки. Щодо
аксіоматичного для розвинених країн положення відносно переваг
приватного власника в господарській практиці ресурсообмеженого
виробництва не віднайшли відтворення в національному просторі.

Витратомісткість виробництва товарів і послуг в національній
економіці впродовж 1990-2010 рр. щорічно зростала на 1,2 відсоткового
пункту (в.п.). В зв’язку з призупиненням виробничої діяльності,
викликаного об’єктивними причинами внутрішнього і зовнішнього
характеру темпи нарощування витратомісткості дещо знизилися і
склали загалом за період з 1990 по 2012 р. 0,1 в.п. Фондовіддача за
наявними даними на початку 2011 р. складала лише 58,5 % від рівня
1990 р. Продуктивність праці найманих працівників у 3 - 4 рази
поступається сьогодні закордонним показникам [1]. Реалії подібної
динаміки ресурсовикористання віднаходять пояснення в прагненні до
вибудови «нової економіки» на базі індивідуального прагматизму тобто
створення малих підприємств і задіяння потенціалу нескладної техніко-
технологічної бази та ручної праці. Якщо у 1991 р. питома вага великих і
середніх підприємств складала у їх загальній кількості 89,6 %, то у 2012 р.
їх було тільки 5,7 % [1]. Рух до подібної пооб’єктної структури
здійснювався, завдяки процесам рейдерства, подрібнення, злиття і
поглинання середніх підприємств.

Економічний раціоналізм сприяв відкочуванню у виробничій
діяльності до форм,  які в розвинених країнах становлять зміст
периферійної економіки. Суб’єкти фінансового сегмента економіки
практично абстрагувалися від виробництва і перетворилися на
незалежну складову економічної системи. В силу фінансової і
технологічної архаїчності виробництва на підприємствах країни
оновлення продукції якщо і відбувається,  то зі значним лагом
запізнення.

Вже приведені дані засвідчують про відсутність в реформаційних
заходах мети щодо зростання економіки. Водночас важко віднайти
факти для підтвердження наявності і мети щодо підвищення рівня
життя населення.

Відірваність нових власників роздержавленого основного
капіталу від реальних проблем економіки в нестримній тязі до
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збагачення призвела до формування незначної групи заможних
громадян та тотального збідніння населення. За даними Державної
служби статистики України  середньомісячна заробітна плата складала
у наприкінці 2012 р. біля 3 026 грн і становила тільки 119,4 % від рівня
1990  р.  при зростанні цін у 9,8  разів.   При цьому заробітну плату на
рівні середньої і більше отримувало лише 8,4 % населення [1].  До того
ж,  не слід випускати із виду факт того,  що середня заробітна плата
працівника в Україні наприкінці 80-х рр. ХХ ст. була меншою за ПКС
майже у 3  –  5  разів від працюючого в США [2,  с.  117].  Дохідний стан
більшої частини населення відтворює середньозважена місячна
заробітна плата, яка за станом на початок 2013 р. складала 1 386,2 грн.
Якщо керуватися стандартом прожиткового мінімуму, який з 01.12.2012
становив 1 095 грн. [3], та критерієм, згідно якого доходи в його межах
ідентифікуються з бідністю,  а в межах двох їх величин з
малозабезпеченістю [4, с. 264], то можна вважати переважну частину
населення країни бідною.

Така ситуація свідчить про відсутність до останнього часу дієвих
механізмів наближення соціальної реальності до вимог соціальної
зорієнтованості та перетворення намірів щодо розбудови соціальної
держави на її реальне соціальне призначення.

І дійсно, важко виокремити як соціальну складову, так і взагалі
кінцеву мету трансформаційних перетворень, в які ввійшла Україна з
розвалом бувшого СРСР, вже у першій спробі розкриття спрямованості
державної політики в Постанові Верховної Ради України «Про основні
напрями економічної політики України в умовах незалежності»,
прийнятій у 1991 р. [5]. Безумовно, зміни у формах власності вимагали
схожих дій в соціальній реальності. Тому, хоча і запізнілою, але
природною реакцією на зміни у соціумі було передбачення проведення
ємних соціальних реформ в Указі Президента України «Про основні
напрями соціальної політики на 1997-2000 рр.» [6], затим відтворення
змісту соціального стратегування в Указі Президента України «Про
основні напрями соціальної політики на  період до 2004 року» [7] та
«Стратегії економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.)
шляхом європейської інтеграції» [8].

За усіма цими спрямовуючими актами суб’єктами соціальної
політики мали стати разом з державою роботодавці, недержавні
організації та приватні особи. Проте з передачею впродовж 1996–1998
рр. об’єктів соціальної інфраструктури підприємств на баланс органів
місцевого самоврядування бізнес самоусунувся, а держава звузила поле
соціальної політики [9, с. 464, 465]. Некерований рух у бік
комерціалізації соціальних послуг або перекладення фінансового
навантаження у здійсненні соціалізаційних заходів на доходи населення
сприяло фрагментаризації спрямованості державної соціальної
політики. Справа у тому, що дисбаланс трансформаційно-економічного
плану підсвідомо посилився розбіжностями цілеполягання і
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цілездійснення заходів соціальної політики, проявом чого стала
концентрація зусиль на соціальному захисті та соціальному
забезпеченні населення. Невідомо за якою логікою, але реформаторам
здалося, що чим більше коштів виділяється на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення, тим більш соціальною є держава.
Подібна логіка досить чітко відтворена на рис.1.

Згідно трендів питома вага видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення у зведеному бюджеті та ВВП країни
впродовж 1992-2012 рр. стійко зростала. В абсолютному вимірі обсяги
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за
темпами росту не кореспондувалися зі змінами ВВП: у 1994-2004 рр.
була підпорядкована економічним інтересам і практично ігнорувалася, а
затим у 2005-2012 рр. з виходом економіки за продукуванням ВВП на
рівень 1992 р. виплати набули необґрунтованого характеру. На наш
погляд, характер змін темпового показника обсягу видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення населення дозволяє
стверджувати, що в період фінансової неспроможності держави до
активної соціальної політики (1994-2004 рр.) посилилося збідніння
громадян,  рівень якого не вдалося зменшити в  роки виділення більш
значної частки видатків зведеного бюджету на підтримку незаможних
(2005-2012 рр).  До подібного висновку схиляє динаміка частки бідного
населення в його загальній кількості, яка з 85 % у 1990 р. зросла до 92-
95 % на початок 2014 р. [1; 10, с. 6].

Вже приведені дані щодо розгортання  масштабності бідності
надають підстави кваліфікувати закладені у соціальній політиці
механізми як такі, що потребують  іншого характеру і сили впливу і не
стільки на підтримання людини як частини соціального організму, а й її
всебічного розвитку.  Ті ж з їх набору,  що реально були задіяними,  за
змістом абстрагувалися і продовжують   абстрагуватися від задач
безпосереднього забезпечення нормальної життєздатності індивідів в
поточному періоді та в перспективі.

Більш того, подібні деструкції посилюючись утворюють
«порочне коло асоціальності».

На нашу думку, факти вихоплення із цілісного контексту окремих
сфер і напрямків соціальної політики та їх реалізації в цілях
забезпечення тих чи інших параметрів соціального стану населення є
взагалі проявом її поверхневого розуміння та непрофесійного
здійснення. Деструктивний аспект у практиці формування і здійснення
соціальної політики пов'язаний з вузьким тлумаченням її спрямованості
на зміни соціального стану населення. Моніторинг реалій соціальної
динаміки та заходів її забезпечуючих впродовж всього періоду
незалежного господарювання схиляє до думки про зорієнтованість
соціальної політики на статуси, які дістають прояв під час життєвих
криз (безробіття, непрацездатність, похилий вік, каліцтво,
непередбачувані події і т. ін.).
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Рис. 1. Динаміка видатків зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення
населення у 1992-2012 рр. (Складено і розраховано автором за даними [1])



Між тим  коло істотних параметрів соціального стану включає
більш широку гаму характеристик, а саме прогресивність суспільного
устрою, реальна доступність влади, тип домінуючих джерел засобів
існування і розвитку, можливості вибору способу життя, наявність
системи «соціальних ліфтів», ризиків соціального відторгнення, рівня і
типу економічної та соціальної захищеності тощо. Навіть приведений не
зовсім повний перелік чинників впливу на соціальний стан членів
спільноти зорієнтовує на те, що соціальна політика є складним
проектом збалансування взаємовідносин соціальних груп населення з
приводу збереження і зміни їх соціального стану.

Природно, що неадекватні управлінські впливи через звуження
поля соціалізації і порушення збалансованості в соціальному стані тих
чи інших прошарків населення в умовах нестійкої економіки з
постійним розширенням спектру проблем соціально-економічного
розвитку і приводять до появи таких з них,  які ще в більшій мірі
дестабілізують системно-цілісні властивості і ускладнюють вирішення
питань соціального характеру, доповнюючи об’єктивні труднощі
суб’єктивними.

Відомо, що комунікативна природа суспільства в принципі
залишається статичною за будь-яких перетрубацій. Під шквал змін
підпадають лише засоби, форми та механізми соціалізації економіки.

Ґрунтовне вивчення світових наукових здобутків та практики
забезпечення соціально-економічного розвитку дозволяє стверджувати,
що звуження тканини соціального розриву та кардинальна зміна
характеру функціонування і умов забезпечення суспільної злагоди
можливі на основі масштабних інноваційних зрушень. Тривалий час
людство в продукуванні інновацій та здійсненні інноваційних процесів
орієнтувалося на техніко-технологічне сприйняття їх сутності. А,
оскільки, в процесі ринкових трансформацій в силу вимог забезпечення
соціальної зорієнтованості економіки соціальні цінності перебрали на
себе регулятивну функцію спектр інновацій суттєво розширився. В
цьому контексті одним із драйверів забезпечення суспільної динаміки
справедливо називають соціальні інновації.

Потреба у соціальних новаціях не є примхою сьогодення.
Капіталізм в принципі формувався не лише під впливом технологічних
інновацій, але і під впливом революцій та соціальних змін. В цьому
контексті історичний дискурс дозволяє започаткувати позицію, за якою
потреба в інноваціях соціального характеру постала наприкінці ХІХ
початку ХХ ст. у зв’язку з необхідністю порозуміння методології
запровадження нових форм мотивації і стимулювання трудової
діяльності, подолання психологічного супротиву людей техніко-
технологічним нововведенням. Ці спроби спочатку поодинокі щодо
ступеню охоплення підприємств і може не стіль результативні
поступово розгорталися і ставали більш зрозумілими з позицій їх
економічної ефективності. У ХХ ст. в умовах різних економічних
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систем продовжилися активні пошуки соціально доцільного
інновування суспільного розвитку. У ХХІ ст. людство стало свідком
висунення нових ідей, принципів і механізмів їх реалізації, які сприяли
створенню якісно різних станів соціальної взаємодії на рівні соціальних
інститутів та окремих індивідів. Згідно з концепціями соціально-
економічного розвитку на кожному новому етапі суспільно-
реформаційних перетворень розширювалася сфера впливу інновацій на
соціальне життя.

Треба підкреслити, що в останні роки термін «соціальні
інновації» міцно ввійшов у обіг у зарубіжній та вітчизняній літературі.
Сам по собі термін «соціальні інновації» є словосполученням понять
«соціальний» і «інновація». За канонічними підходами слово
«соціальний» походить від латинського socialis і тлумачиться як
«спільний, суспільний» [11, с. 751]. Згідно словникового видання
«інновація» ідентифікується з нововведенням або комплексом заходів,
спрямованих на їх впровадження [12, с. 498]. На перший погляд,
поняття «інновація» та «соціальний» сприймаються досить легко
порізно та в простому поєднанні без будь-яких запитань, але це відчуття
є оманливим в силу достатнього різноманіття їх змістовного
навантаження на тому чи іншому етапі суспільно-історичного розвитку.
Об’єктивна реальність виокремлює цю категорію не стіль однозначно, а
в множині або в широкому спектрі теоретичних образів і формул,  які
мають як спільні риси, так і достатньо суперечностей. Огляд підходів до
визначення поняття «соціальні інновації», репрезентований у табл. 1.

Таблиця 1
Підходи щодо тлумачення  сутності поняття «соціальні

інновації» в науковій літературі
№
з.п Автор(и) Визначення терміну «критерій» Особливі

характеристики
І.Підходи, що обмежуються соціальною сферою

1 Е.М. Бабосов, [13,
с.384]

…втілення в нових технологіях і
технічних новаціях, нових видах
продукції і послуг новацій, які
сприяють удосконаленню
соціальних процесів і управління
ними

Новації, які
сприяють
удосконаленню
соціальних
процесів

2 А. Марков, [14, с.5]

явища …у соціальній сфері
суспільства, які не існували на
попередній стадії його розвитку
чи то виникли спонтанно або
були введені за ініціативою
держави або інституційних
суб’єктів

явища …у
соціальній сфері
суспільства, які не
існували на
попередній стадії
його розвитку
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Продовж.табл.1

3 О.А. Набатова, [15,
с.1]

…нововведення в соціальній
сфері, які сприяють вирішенню
протиріч в умовах неоднорідного
й нестабільного суспільного
розвитку

нововведення в
соціальній сфері

4 О.І. Сандига, [16]

дії, пов’язані як з культурно-
реформаційною діяльністю, так і
з запереченням будь-яких форм
суспільної та культурної
регламентації

дії, пов’язані  з
культурно-
реформаційною
діяльністю

5 D. Zaviršek, [17,
с.14]

…нововведення у соціальній
роботі…спроможні …через
перетворення певних
соціальних реалій викликати
зміни у відносинах влади та
розподілі ресурсів

нововведення у
соціальній
роботі

6 К.Дроганова, [18,
с.82]

Нові або удосконалені методи,
способи, знання і технології в
сфері соціальних послуг

Нові методи в
сфері соціальних
послуг

7
С.А.
Уставицький,
[19, с.208]

Новація, результатом якої є
позитивна якісна зміна
окремого соціального
інституту, структурного
елементу соціальної системи
або усього соціуму в цілому

зміна окремого
соціального
інституту,
структурного
елементу
соціальної
системи

8 С.М. Калюгіна,
[20]

нововведення у соціальній
сфері, які сприяють усуненню
протиріч,  виникаючих в
умовах неоднорідного і
нестабільного суспільного
розвитку

нововведення у
соціальній сфері
за
неоднорідного і
нестабільного
розвитку

ІІ. Підходи, що оконтурюють зміни взагалі
9 В.М. Іванов, [21,

с. 456]

10 А.Б.Докторович,
[22, с. 3,4]

…результат творчої
діяльності…для значущих
соціальних змін
…процес перетворення
нововведень у соціокультурні
норми

результат
діяльності…для
соціальних змін

11
Словник
інноваційних
термінів, [23]

різновид інновацій за сферою
застосування…що спрямовані
на поліпшення умов праці,
вирішення проблем охорони
здоров’я, освіти, культури

різновид
інновацій,
спрямованих на
соціальні
аспекти
розвитку
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12 Л.І. Федулова, [24,
с. 73]

нові методи, способи досягнення
соціального результату
відповідно цілей розвитку
суспільства

способи
досягнення
соціального
результату

13 В.Г.Федотова, [25,
с. 3,4]

…результат творчої діяльності,
застосування якого надає
очікуване вирішення проблем

результат
діяльності…для
вирішення
проблем

14
Л.Л. Антонюк,
А.М Поручник.,
В.С. Савчук, [26,
с. 38]

15 Wikipedia [27]

…нові стратегії, концепції, ідеї
або організації, які відповідають
соціальним потребам

Стратегія, яка
відповідає
соціальним
потребам

16
Jr. Phills,
K.Deiglmeier,
D.Miller, [28]

нестандартне рішення соціальної
проблеми, яке є більш
ефективним, доцільним,
життєздатним  …існуючі
рішення, для яких створені
цінності виникають переважно
для суспільства в цілому, ніж
для окремих індивідів

нестандартне
рішення
соціальної
проблеми

17 W. Miller, [29]
…будь – який розвиток
соціальних або організаційних
структур, принципів або практик

розвиток
соціальних або
організаційних
структур

18 Е.Е. Кучко, [30,
с.28]

інновації, які спрямовані на
…поліпшення якості життя
населення та стимулювання
соціальної динаміки

інновації, які
спрямовані на
…поліпшення
якості життя
населення

19 Я. Щепанский,
[31, с.194]

…серія явищ взаємодії людей
один з одним…, що змінюють
стосунки між людьми або
відносини між складовими
елементами спільноти

серія явищ, що
змінюють
стосунки між
людьми

20 портал «VuzLib»,
[32]

…процес змін умов праці,
культурних, екологічних та
політичних аспектів, зміна
способу життя в цілому

зміна способу
життя в цілому

21 І.А. Мейжис, [33,
с.62]

…безперервну структуралізацію
і переструктуралізацію тієї
арени, на якій люди виконують
ті чи інші дії, намагаючись
знайти рішення проблем і
завдань, що постають перед
ними

Зміни арени, на
якій люди
виконують ті чи
інші дії
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22 П.Штомпка, [34,
с.20]

Поява якісно нових форм
соціального життя

нові форми
соціального
життя

23 В.М.Лапін, [35,
с.23]

Комплексний процес створення
нового практичного засобу для
кращого задоволення відомої
потреби людей

нові засоби
кращого
задоволення
потреби людей

24 НДГУ, [36, с.6,7]

Інновації, пов’язані з
впровадженням ринково-
клієнтарних засад в діяльність
органів державної влади,
переорієнтацію його на
самоврядні механізми
громадянського суспільства та
різні форми соціального
партнерства держави та
громадян

форми
соціального
партнерства

25 Г.А.Родина, [37,
с.4]

Інновації,що наближають
суспільство до ринкового
оптимуму

Інновації
ринкового
оптимуму

ІІІ. Підходи як до дій організаційного характеру
26 Т.В. Майорова,

[38, с.160]
…заходи щодо покращення
життя населення

заходи

27 Л.В. Бойко-
Бойчук, [39, с.94]

нововведення, які
…спрямовані на зміну
поведінки людини

нововведення

28 Н.Є.
Летуновська, [40]

процес…виникнення нових
методів та технологій, форм
соціальних відносин, які
сприяють покращанню
ефективності суспільної
соціальної політики

нові методи,
технології і
форми
соціальних
відносин

29 М.В.Басов, [41,
с.188]

Проект, спрямований на зміну
дійсності

Проект

30 В.Г.Федотова,
[22, с. 4]

Свідомо організоване
нововведення, яке вносить
задуману зміну

нововведення

31 І.С.Чорнодід, [42,
с. 4]

Зміни, які ламають традицію
та відкривають шлях новому

Зміни

32 Є.В.Дроганова,
[16, с.82]

Джерело гуманізації
економічного зростання

Джерело
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Проведений нами огляд визначень поняття «соціальні інновації»
дозволив встановити, що склалося три підходи до тлумачення їх
сутності. За одним з них вони ідентифікуються з нововведеннями в
соціальній сфері,  за другим –  зі змінами способу життя в цілому,  а за
третім – зі звичайними діями організаційного характеру.

Можна дискутувати з приводу цих прийнятих до використання в
науково-практичній діяльності формул соціальних інновацій.
Беззаперечним є факт утримування в визначеннях соціальних інновацій,
приведених у табл.1 деяких теоретичних та методологічних
розбіжностей. Перш за все, сфера впровадження соціальних інновацій
не обмежуються суто соціальною інфраструктурою, а
розповсюджується і на виробничий і інші сектори економіки. До того ж,
соціальні протиріччя виникають не тільки  в неоднорідному і
нестабільному середовищі. І за стаціонарного стану системи для
підтримання в ній динамічної рівноваги між її окремими підсистемами
потрібні соціальні зміни суспільного стану. Важко погодитися і з тим,
що «соціальні інновації» є простим заходом. Це досить складна
категорія, негативи непорозуміння змісту якої ми ще не усвідомили.

Водночас, якщо бути об’єктивним, то не дивлячись на наявність
різнотлумачень вони несуть у собі у кожному окремому випадку певне
інформаційне навантаження щодо спрямованості на досягнення
загальної суспільної мети і, більш того, тою чи іншою мірою відбивають
суто цивілізаційні аспекти розвитку. Але маємо врахувати і інше. У них
відсутня концентрація уваги на особливостях нинішнього перехідного
етапу суспільного поступу, в результаті чого формули набувають
псевдоуніверсального характеру.

Відомо, що соціалізаційні процеси породжують в часі і просторі
нові моделі й форми відтворення соціального облаштування
суспільства, які за своїми характеристиками не вкладаються в відомі на
сьогодні формули соціальних інновацій, в силу чого в проектні рішення
соціального спрямування закладаються принципові помилки та
втрачається потенційно можливий ефект і знижується їх ефективність.

На нашу думку, сутність «соціальних інновацій» не зрозуміти без
урахування логіки і змісту трансформаційних перетворень відповідно
національної концепції розбудови соціальної держави з домінуванням у
ній сфери соціальних відносин та механізмом забезпечення
соціальності.

Кожна з країн, що проводить конструктивну соціалізацію
інноваційної економіки формує і реалізує соціальну політику за
власною схемою і в економічно можливих межах з чітким  вирізненням
складу і структури компонентів,  що забезпечують соціальність.  Це
ствердження не може викликати суттєвих заперечень, оскільки в кожній
з країн навіть із порівняно високим рівнем розвитку, торуючих шлях
соціального поступу, в соціумі концентрується тільки властивий їм
набір проблем,  які можна і слід вирішити на базі соціальності,  але
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специфічними засобами. Виходячи з цієї надзвичайно важливої
методологічної позиції, слід формалізувати й окреслити уявлення щодо
особливостей реалізації соціальною державою «соціальності» в
національному ринковому просторі.

 В економічному контексті зміст національних особливостей
трансформаційних перетворень звівся за образним висловом деяких
учених,  –  до «…  свідомого відступу на більш помірковані позиції в
усуспільненні економіки …» [43, с. 140]. Мова йде про відчуження
робочої сили від засобів виробництва і запровадження інституту
приватної власності, звуження поля державного втручання в процеси
виробництва товарів і послуг, переструктурування господарського
комплексу тощо порівняно з економічною системою бувшого СРСР.
Проте усі реформації не пройшли без зміни соціального статусу
громадян, а здійснювалися у напрямку ускладнення життєвих проблем
населення. При цьому і суспільство втратило якості відносно
справедливого, через значне розшарування населення у майновому й
доходному контексті і втрату ним ряду гарантованих прав на
соціалізаційні послуги.

Ми розглядаємо ці зміни як вихідні витоки дрейфу суспільства
від домінування суспільних інтересів до індивідуальних чи то до
врахування у соціальній політиці реалій і вимог співвідношення між
ними. На тлі змін, що відбувалися в країні, та й на всьому пострадянському
просторі логічно мала б активізуватися наукова полеміка щодо більш
чіткого й адекватного часу визначення змісту «соціального» з метою
недопущення чергового перетворення соціальної спрямованості в розвитку
на гасло або на асоціальну ходу.

Своєрідною фіксацією  передумов об’єктивного сприйняття
суспільної реальності є,  на наш погляд,  західна наукова думка,  яка
базувала і базує до останнього часу свої теорії на досить сприятливому
соціальному матеріалі, оскільки в більшості розвинених країн світу
практично панує соціально орієнтована ринкова економіка. За
ствердженням швейцарського вченого Г. Бортіса існує два абсолютно
різних значення поняття «соціальне». По-перше, на його думку, воно
означає «...взаємозв’язки та взаємодію між формально рівними,
автономними та самодостатніми індивідуумами та колективами …», а по-
друге –  «…  взаємозв’язок між нерівними,  недосконалими і тому
взаємозалежними індивідуумами,  які потрібні один одному для того,  щоб
бути в змозі досягти спільних цілей, включаючи суспільство загалом» [44,
с. 59].

Отже, соціальність за сучасними мірками постає не в якості
заходу по підтримці громадян неспроможних до самозабезпечення, а в
іпостасі як процесу,  так і результату  гетерогенних відносин між
людьми в ході діяльного спілкування, пов’язаних зі  зменшенням
неприйнятної асиметрії у їх доходному та майновому стані. З
врахуванням висловленого, науковцями, які розробляли проблему
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соціальних інновацій у тому числі і українськими була викинута з
розгляду їх спрямованість на усунення нерівності, яка опосередковувала
спільні дії учасників створення товарів і послуг.

Розвиток суспільства в напрямку пом’якшення нерівності у
розподілі доходів, притаманних ринковій економіці, послаблення
суперечностей між учасниками виробничих процесів та запобігання
соціальних конфліктів об’єктивно потребує від системи управління
суспільною динамікою адекватної стратегії та заходів. Конструкція
механізмів щодо досягнення того чи іншого рівня соціальності в
суспільстві не є довільною. Вона, беззаперечно, є наслідком відтворення
впливу об’єктивних законів суспільного розвитку. Проте, якщо
конструкція механізмів не адекватна відповідному періоду часу,
реальний процес набуття соціальності розвивається за стихійно
сформованими і не завжди конструктивними діями.

І, оскільки, запропоновані формули «соціальних інновацій» не є
ідентичними моделі формування  і змін соціальності не видається
можливим підпорядкувати їх реальним соціалізаційним процесам. Як
наукова категорія «соціальні інновації», на наш погляд, відтворюють
відносини між суб’єктами економіки з приводу проектування і
впровадження нововведень у різні сфери національної економіки, які
потенційно спроможні змінити на краще відповідно цивілізаційним
стандартам соціальність у суспільстві.

У поданій інтерпретації соціальні інновації постають у якості
рішення потенційно спрямованого на послаблення негативного впливу
інституційних розривів в тканині соціалізації.   Подібний більш
поширений і конкретизований концепт соціальних інновацій до
український реалій вимагає відповідної трансформації політичної,
економічної та соціальної систем і об’єктивно зумовлює необхідність
формування сучасної моделі управління суспільним розвитком,
адекватної логіці реальних суспільних трансформацій.

В найпростішому відтворенні поданих концептуальних положень
людська діяльність спрямована на процеси об’єднання й роз’єднання
рушійних сил забезпечення суспільної динаміки, задіяння потенцій яких
у соціально-економічні процеси має альтернативи відносно поля
впровадження. Виходить, що будь-яка соціальна інновація не може
формуватися апріорно оскільки залежить значною мірою від допущених
прорахунків, не врахованої своєчасно дії випадковостей  та підпадання
під вплив непередбачуваних обставин.

Якщо бути до кінця коректним,  то суб’єкт вторгнення в
неприйнятну часову реальність своїми діями має зберегти
асиметричний суб’єктно-об’єктний баланс і, більш того, створювати
тим самим простір для нарощування продуктивних здатностей
складових та зміцнення не тільки соціального цілого, а й системи їх
взаємодії з іншими компонентами системи. Ці положення щодо
конструювання соціальних інновацій набувають особливої ваги у
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формуванні мотиваційної бази до процесу соціального інновування.
Перш за все,  той природний процес в якому функціонує суб’єкт
закономірно з часом наповнюється певними труднощами і
протиріччями, які стають сутяжними для нього й інших.

Як протидію їм суб’єкт займає особливу позицію і прагне
здійснити надбудову над ним, тобто сконструювати над природним
процесом штучний, спрямований на більш плідні організуючі основи
основних соціальних відносин.
У такому сприйнятті соціальні інновації чинять вплив на інституційну
структуру, сприяючи появі нових та удосконаленню і ліквідації її
існуючих елементів.

З цієї методологічної позиції нами  було здійснено спробу
встановлення змісту насичення ринкової практики соціалізаційними
аспектами впродовж 2000-2012 рр. тобто періоду реального
економічного зростання і  визначення їх впливу на соціальну реальність.

В теоретичному контексті процес сприйняття соціального
поступу закономірно має відбуватися за сформованою раніше і не
обов’язково на національному просторі системою теоретично
ідентифікованих понять, методичних і інструментальних основ.
Доречно зауважити, що практика розвинених країн пропонує
упорядковувати рух по щаблям соціальної драбини на базі соціальних
стандартів та соціальних гарантій держави.

В результаті вивчення державних актів та спектру питань з
піднятої проблеми в законах і постановах Вищого законодавчого органу
країни ми прийшли до висновку про використання ними понятійно-
регуляторного апарату, який формує асоціальність. В Законі України
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»
базовим державним соціальним стандартом визначено прожитковий
мінімум [45], але аж ніяк не рівень платні, який пов’язується з середнім
достатком. Стандартом не можуть бути мінімальні розміри
матеріальних і інших благ, які наперед не можуть забезпечити кожній
особі необхідний для неї рівень життя.

Ми відносимо до парасоціальних інновацій і ірраціональну
технологію досягнення сумнівної в контексті формування суспільства
добробуту через зменшення частки населення з доходами в межах
прожиткового мінімуму за умови утримання останнього впродовж 2000-
2012 рр. в площині незмінності з врахуванням інфляції. Соціальний
стандарт не може  поставати у якості чогось застиглого, наперед
визначеного і незмінного у часі. Він має змінюватися і підтягувати реалії
до цивілізаційного рівня.

Парасоціальною постає і «новаційна» технологія планування і
досягнення віх по забезпеченню соціальної динаміки. Об’єктом впливу
прийнято середньомісячну заробітну плату з сумнівним інструментарієм
її відтворення у статистиці.  Справа у тому,  що Державна служба
статистики України [1], при презентації розподілу населення
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(домогосподарств) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних
доходів розміщує прошарок, який отримує дохід в межах середнього і
більше, в найбільш доходному децилі. Ємність цього прошарку не
перевищує 4-6 %. Хибна інформаційна конструкція прогнозу на
перспективу в зорієнтованості на середньомісячну заробітну плату, яку
отримує незначна частка населення, доповнюється дезінформацією щодо
прийнятного рівня розбіжності у доходах між крайніми дохідними
децилями населення та відсутністю ресурсів до зміни середньозваженого
рівня оплати. За нашими розрахунками у 2012 р. коефіцієнт фондів
перевищив 1168, а обсяг доходів, який отримано прошарком десятого
дециля досяг 1330,6 млрд. грн. і перевищував сумарний дохід дев’яти
нижніх децилів у 17,4 раза.

Презентацію парасоціальних інновацій можна було б продовжити,
але і приведені засвідчують про асоціальність цільових установок
інститутів і інституцій управління, які утримують соціальні позиції
населення навіть не в стагнації а в площині рецесії. На підтвердження
можна привести  висновок провідної вченої Е. Лібанової, за яким в
Україні має місце вкрай низький рівень життя та консервацію бідності
[46, с.5]

Отже проголошений в Україні ще на початку реформаційних
заходів курс на розбудову соціальної держави  об’єктивно зумовлює
пошук нових інструментів та технологій забезпечення цивілізаційного
розвитку. На наш погляд, в теорії соціального інновування нагромадилося
забагато схоластики і абстрактних конструкцій, які багато в чому
дезорієнтують, а якщо і орієнтують практику, то на повільні і, як правило,
часткові зрушення в тих сферах економіки й суспільного життя,  де є
нагальна потреба в якісних і швидких радикальних змінах.

Сферою концентрації зусиль наукової думки щодо соціальних
інновацій має стати в найближчій перспективі досягнення узгодженості
між виробництвом і споживанням. В основному йдеться не тільки й не
стільки про створення нової системи соціальних стандартів та гарантій,
а насамперед, про впровадження соціальних факторів забезпечення
економічного зростання у систему мотивації поведінки суб’єктів
господарювання і найманих працівників.

Також необхідною умовою реалізації на національних теренах
концепції соціально орієнтованої ринкової економіки є, на наш погляд,
залучення до соціальної місії і інших суб’єктів економіки.

Мова йде про інститут соціальної відповідальності, змістом якого є
усвідомлення суб’єктами соціальної держави вагомості виконання своїх
прямих обов’язків та здійснення соціальних дій щодо конституювання
соціальності в структурі цивілізаційного суспільного поступу.

Практика дотримання принципів соціальної орієнтації надає всі
підстави стверджувати, що усунути деструктивні соціальні негаразди з
українськими особливостями може тільки держава, навіть за умови
дотримання господарюючими суб’єктами вимог щодо соціальної
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відповідальності. Обов’язковість названого заходу пояснюється тим, що
національна економіка так і не набула соціальної зорієнтованості й сам
процес її забезпечення протікає досить протирічно.

 Отже, для забезпечення керованої, реальної динаміки до
соціальних вершин слід відійти від сповідуваної в Україні моделі за
діяння парасоціальних інновацій і задіяти принципово нові, більш
адекватні соціальним імперативам і складеним умовам.
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6.4.   Соціальний діалог як основа соціального
розвитку держави в контексті глобалізації

Анотація. Розглянутий розвиток соціального діалогу як основи
соціального розвитку держави в контексті глобалізації.

Ключові слова: соціальний діалог, соціальний розвиток,
глобалізація.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими або практичними завданнями. Науковий аналіз
проблематики розвитку соціальної політики України неминуче
призводить до її розгляду в контексті теорії і практики сучасної
глобалізації,  яка,  як з’ясувалося,  в XX столітті може мати перекоси як
суто ліберального, так і антиліберального характеру. При цьому
більшість фахівців теорію глобалізації пов’язують з базовими
концептуальними положеннями модернізації, яка трактується різним
чином. В даний час, очевидно, що існують різні – модернізаційні
концепції, а також різні умови їх реалізації в кожній країні.
Проблематиці реалізації завдань соціального розвитку присвячені
роботи таких авторів, як Н.А Волгіна, Є.Ш. Гонтмахера, В.А. Міхеєва,
С.М. Наделя, М.І. Попова, І.В. Рудкевич, Т.Ю. Ісидорина та ін.

Постановка завдання. Дослідити розвиток соціального діалогу
як основи соціального розвитку держави в контексті глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. У XIX столітті
модернізація та глобальні зміни розглядалися, переважно в контексті
розвитку відносин колоніальних країн і держав-метрополій, які задавали
умови економічного, політичного та соціального розвитку.

Після краху колоніальної системи в XX  столітті глобальні
процеси стали розвиватися в умовах зовні оформленої політичної
незалежності держав. Явно намітився процес уніфікації, стандартизації
різних видів діяльності за єдиним зразком. І, тим не менш, з усією
очевидністю збереглася проблема осмислення різних видів глобалізації,
а також товариств в різних країнах, соціокультурних просторах. Не
випадково до рубежу XX-XXI  століть позначили себе різні типи та
теорії модернізації, виникли концепції, що заперечують доцільність
сучасних теорій модернізації. У багатьох регіонах світу модерністські
концепції на порозі  XXI  століття стали виходити з моди.  Так,
наприклад, прихильники теорії залежності, що представляють в
основному позиції країн, які нещодавно звільнилися від колоніальної
залежності, а також відомі західні соціологи (І.Валлерстайн, Ф. Бродель,
Н. Луман та ін.), сьогодні мають рацію, коли критикують теорію
модернізації і вказують на її вади, залежність від інтересів США, інших
розвинених країн. Однак, довівши специфіку розвитку різних
світосистем, ці автори не змогли повною мірою спростувати корисність
різних теорій модернізації. Вони продовжують розвиватися і визначати
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пошук оптимальних рішень модернізаційного розвитку в різних країнах
та регіонах світу.

Головна відмінність між цими рішеннями проявляється знову і
знову на вагах «лібералізм – антилібералізм», «державне управління –
стихія ринку». Оптимальна міра того й іншого продовжує визначати
пошук ефективності модернізації суспільства, його дієздатного,
стабільного функціонування.

Досвід західних країн може допомогти вирішити складну задачу
як поєднати закони ринку з здійсненням принципу соціальної
справедливості, створити надійні механізми реалізації соціальної
політики на місцевому рівні. використання досвіду світової спільноти
розвитку соціальної політики та адаптація його до українських умов
дозволить просуватися швидше, навіть незважаючи на різну соціально-
економічну обстановку.

Сучасний етап суспільних трансформацій у всіх європейських
країнах характеризується початком великомасштабних соціальних
перетворень. Стратегія завдання – переглянути і раціоналізувати
фінансове забезпечення державних гарантій у соціальній сфері. Головна
причина – різке звуження можливостей держави в забезпеченні
сформованої системи соціальних гарантій, поглиблення розриву між
його соціальними зобов’язаннями і реальними доходами. У програмних
документах ЄС проголошується фундаментальний для діяльності ЄС
принцип підпорядкування економічної інтеграції інтересам підвищення
життєвого рівня громадян Євросоюзу, про що свідчать реальні
соціально-економічні результати

Основний зміст європейської соціальної політики формується на
основі гуманістичних цінностей. Головні соціальні права громадян
Євросоюзу гарантуються  соціальної Хартією трудящих, яка
відобразила прагнення і політичну волю країн-учасниць побудувати в
його рамках соціально  орієнтоване суспільство і поклала початок
здійснення нової соціальної стратегії, здійснюваної коммунітарними
інститутами - Європейським соціальним фондом, шістьма постійними
комітетами з конкретними напрямами соціальної політики, соціального
діалогу [1].

Основним методом втілення в життя, цільових установок ЄС у
соціальній області служить реалізація соціальних програм і окремих
проектів за допомогою структурних фондів ЄС та інших інструментів
співтовариства.

Поняття «єдина соціальна політика» включає співпрацю між
соціальними партнерами, органами влади різних рівнів,
коммунітарними інститутами, добровільними громадськими та
міжнародними організаціями, окремими громадянами.

Метою ЄС стало не просто збільшення економічного добробуту,
а підвищення ефективності європейського суспільства. Крім
економічних  завдань, вимагається врахування екологічних, соціальних
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та інших факторів, тому проведення соціальної політики, як і інші
напрямки діяльності ЄС, стало набувати все більш інтегрованого
характеру, відображається в понятті «соціальна Європа». Структура
європейської соціальної політики включає в себе, поряд з Європейським
соціальним фондом, Комітет із зайнятості,  спеціалізовані комітети ЄС
за окремими напрямками соціальної політики: соціальний захист
робітників-мігрантів, вільне переміщення трудящих в рамках ЄС,
професійне навчання, безпека праці, гігієна та охорона здоров'я на
робочих місцях, рівноправність на ринку праці жінок і чоловіків,
соціальний діалог [2].

Соціальний діалог на європейському рівні в рамках цих органів
сприяє поліпшенню якості рекомендацій Євросоюзу, сприяє успішної їх
реалізації на практиці. Соціальне партнерство зарекомендувало себе в
Європі як дієвий інструмент досягнення соціального консенсусу на
основі соціальних компромісів [3].

Роль Комітету із соціального партнерства не слід недооцінювати
на тому підставі, що він виконує консультативну функцію. У практику
ЄС міцно увійшло проведення конференцій, організація європейських
«круглих столів» і форумів з актуальних проблем соціального розвитку.
Багатоцільовий характер західноєвропейської інтеграції, відображає,
здавалося б, суперечливі цілі гарантує міцність союзних зв’язків,
зміцнює соціальну солідарність, забезпечує стабільний розвиток єдиної
Європи. Основне завдання спільних органів зводиться до пошуку
розумного балансу цілей. Висування комплексної мети, враховує
життєві інтереси різних соціальних верств і реальні взаємозв’язки
суспільних процесів, на практиці призводить до вироблення більш
реалістичного курсу.

Механізм безперервного соціального діалогу, урахування
законних інтересів основних верств суспільства, як правило, дозволяє
знаходити консенсус по всьому спектру проблем розвитку ЄС,
породжує соціальну синергію, багато в чому забезпечуючи сталий
економічний розвиток.

У довгостроковій перспективі такий підхід плідніше, ніж
прагнення забезпечити миттєву конкурентоспроможність за рахунок
зменшення соціальних видатків. Згуртоване суспільство здатне досягти
більших результатів у всіх сферах,  коли різні соціальні сили і
представляють їх інтереси політичні партії зайняті а спільним
вирішенням складних проблем. Організація суспільства на засадах
освіченої демократії, колегіальної вироблення рішень і соціального
партнерства призвела до того, що спочатку ЄЕС, а потім Євросоюз
відмовилися від примітивного, егоїстичного підходу, коли правлячий:
клас приймає односторонні рішення, ігноруючи неспівпадаючі з його
позицією інтереси і пригнічуючи виникає опір, що характерно для
недемократичних внутрішньо нестійких суспільних формувань.
Протистояння в політиці часто супроводжує застій в економіці.
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Підвищення конкурентоспроможності за рахунок зниження
соціальних стандартів можливе лише на дуже короткий період.
Стійкість розвитку в довгостроковій перспективі базується на
інвестиціях в інновації та людські ресурси, на використанні людського
капіталу (який стає все більш значущим чинником виживання на
міжнародних ринках), що без сильної соціальної політики є
недосяжним. Так, Україна в період 1990 років продемонструвала
неможливість економічного зростання в умовах зниження соціальних
стандартів. Оскільки при цьому у значної частини населення одночасно
скорочується сукупний попит, і  зменшується  економічна   мотивація
до праці [4].

Тип організації суспільного життя, характерний для  ЄС,
можливий при дотриманні ряду умов:

- всі системи народного господарства орієнтовані на економічне
зростання, центр (його роль може виконувати держава та / або
інтеграційне об’єднання) формує конкурентне економічне середовище,
законодавчо встановлюючи правила для господарських суб’єктів і
контролюючи макроекономічні пропорції; пріоритет віддається
розвитку ресурсів,  які залежать від суспільства (нові технології в
промисловості, інформатиці та освіті, інноваційній сфері, якісний
розвиток людського капіталу через освіту, охорону здоров’я та
соціальні програми); підвищується ступінь захисту природних джерел
добробуту шляхом включення витрат на екологічні заходи в витрати
виробництва;

- соціальне партнерство, дійсно, є ефективним, якщо владні
структури відчувають свою залежність від виборців та представництво
різних інтересів на різних рівнях прийняття рішень не обмежується
декларуванням позицій, а реально призводить до вироблення рішень на
основі консенсусу. Звичайно, для цього необхідні політична культура,
висока активність професійних об’єднань і окремих громадян, що
дозволяє основним соціальним партнерам повністю усвідомити законні
інтереси один одного і знаходити розумні компроміси на основі
взаємності. Приватним, але переконливим прикладом є захист
європейським законодавством соціальних прав робітників, які легально
прибули з третіх країн, оскільки воно виходить з рівності прав на
отримання соціальних благ, з необхідності їх надання на
недискримінаційній основі по відношенню до повноправних громадян
ЄС;

- високий рівень опрацьованості рішень, прийнятих, Євросоюзом.
Їх інноваційний характер забезпечується глибокою концептуальною та
інформаційною підготовкою, продуманістю  організаційної процедури.

В результаті інтеграційна стратегія ЄС стає, дійсно, взаємно
виробленою стратегією. Євросоюз переорієнтовується на більш
рівномірний розподіл  можливостей соціальної адаптації; на активні дії
на ринку праці з розширення зайнятості шляхом якісного поліпшення
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освіти і професійної підготовки відповідно до концепції навчання
протягом усього життя.

Зростаюча за своїм значенням участь держави і  коммунітарних
структур в організації та фінансуванні як інновацій, так і нових форм
навчання означає, що роль приватного капіталу в забезпеченні
конкурентоспроможності скорочується, а суспільства в цілому зростає.
Конкурентоспроможність поступово починає прямо залежати від форми
організації суспільного життя, від системи цінностей, превалюють в
суспільстві. У Євросоюзі, наприклад, справедливо вважають, що його
основним ресурсом є «добре навчене, чітко орієнтоване і легко
адаптоване активне населення» [3].

Інвестиції в розвиток людських ресурсів, у підвищення їх якості
через освітні програми дозволяють помітно зменшити масштаби
соціально незахищених груп населення ЄС.  Податкові пільги
надаються не тільки інноваційним венчурним підприємствам,
технопарків і технополісів,  а й тим компаніям,  які здійснюють освітні
програми для свого персоналу. Діють також знижки з прибуткового
податку для тих фізичних осіб, які продовжують освіту і підвищують
кваліфікацію протягом всієї своєї трудової біографії.

Інтеграційна стратегія Євросоюзу, частиною якої є його
соціальна доктрина, визначає принципи проведення соціальної
політики. А саме [4]:

- підтримка досягнутих соціальних стандартів. Учасники
Євросоюзу прийняли рішення про те, що отримання переваг в
конкурентній боротьбі за рахунок зниження соціальних стандартів
неприпустимо, оскільки суперечить основним цілям їх об’єднання в
інтеграційний союз, таким чином, ЄС відмовився від безумовного
дотримання одного з основних постулатів ринкової економіки - вільної
конкуренції в користь регульованої конкуренції; подібна коригування
ринкових механізмів і вільного ціноутворення в ЄС спрямована не
тільки на захист соціальних завоювань,  але і на підтримку малого та
середнього бізнесу, окремих галузей промисловості, які страждають від
структурного кризи, і сільськогосподарських виробників;

- компліментарність – цей принцип належить до загальних
постулатів політики ЄС, відповідно до нього на рівні співтовариства
здійснюються тільки ті заходи, які не можуть бути виконані на
національному рівні: коммунітарна політика є продовженням
національних дій;

- вироблення соціальної політики на основі гуманізму – даний
принцип проявляється у пріоритетній підтримці найбільш вразливих
соціальних груп, забезпечення рівності прав і можливостей чоловіків та
жінок не тільки на ринку праці, але і в суспільному житті, у турботі про
соціальну адаптацію осіб з обмеженою працездатністю; протидія
маргіналізації та соціальному відторгненню виявляється через
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допомогу, адресовану безпосередньо тим групам населення, які схильні
до ризику хронічного безробіття;

- компенсація несприятливих для окремих категорій населення
наслідків інтеграційних процесів ЄС; Євросоюз через Європейський
соціальний фонд з перших своїх кроків розробляє і реалізує програми в
інтересах тих соціальних груп, які зіштовхуються з необхідністю зміни
професії, місця проживання або роботи, викликаної структурними
зрушеннями в ході реалізації інтеграційних заходів або через
технологічних змін;

- соціальна і економічна конвергенція; функціонування в рамках
Євросоюзу спеціальних фінансових структур (Європейський фонд
регіонального розвитку, Європейський інвестиційний банк, аграрний
фонд  ФЄОР, Фонд згуртування та ін.) дозволяє поступово скорочувати
розриви в рівнях економічного і соціального розвитку між країнами і
регіонами, забезпечуючи переваги відстаючими;

- встановлення мінімальних соціальних стандартів – в
національних системах соціального забезпечення зберігається своя
автономність, але оскільки об’єднання ринків потенційно створює
загрозу соціального демпінгу, через що Євросоюз зафіксував у своїх
програмних документах принцип збереження вже досягнутих в тих чи
інших країнах-учасницях соціальних стандартів; політика ЄС не
поширюється на регулювання всіх аспектів національної соціальної
політики, загальні норми ЄС визначають лише мінімальні соціальні
стандарти (вперше вони були зафіксовані в загальному вигляді в
Соціальної хартії 1989 р. і включають гарантований режим праці та
відпочинку, максимальну тривалість робочого тижня тощо), нижче яких
національні уряди країн-членів зобов’язуються не опускати ступінь
соціального захисту; досягнуто також угоду про те, що національне
соціальне законодавство повинно орієнтуватися на досягнення високого
рівня соціальної підтримки, проголошений принцип справедливої
оплати праці та гідного пенсійного забезпечення, достатніх для
підтримки достойного стилю  життя;

- організація соціального діалогу на рівні ЄС – програмні
документи Євросоюзу передбачають обов’язкове проведення
консультацій як з національними органами, так і з партнерами по
соціальному діалогу, який розвивається у відповідності до Угоди про
соціальну політику 1997 р., укладеним спочатку 11 країнами-членами
ЄС, що додається до Договору про Євросоюз, яке повністю увійшло в
Амстердамський договір;  соціальні переговори розглядаються як
важливий механізм доповнення та зміцнення інституту демократії;

- інформаційна забезпеченість і колегіальна підготовка рішень у
соціальній сфері –  рішення в галузі соціальної політики в ЄС
приймаються на основі об’єктивної соціально-економічної інформації;
реалізації конкретних соціально-економічних заходів, як правило,
передують інформаційні програми, що забезпечують збір і аналіз
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численних даних, що характеризують дійсне становище в відповідній
області, де діє будь-яка соціальна  програма (інформаційні програми
EURES, TESS, RETRA та ін.); прийняттю рішень на вищих рівнях
ієрархії Євросоюзу передує ретельна підготовка законопроектів
Комісією ЄС (вони проходять стадію широкого обговорення
відповідними інститутами), а також консультації з основними
соціальними партнерами;

- забезпечення зайнятості – найважливіший пріоритет політики
ЄС; одним з головних пріоритетів не тільки соціальної політики ЄС, а й
інтеграційної стратегії в цілому є розширення зайнятості за рахунок
створення нових робочих місць, підтримки малих та середніх
підприємств,  інвестицій в розвиток людських ресурсів за допомогою
вдосконалення освіти і навчання, забезпечення їх доступності для всіх
громадян Євросоюзу; підтримуються інновації в сфері професійної
підготовки і нетрадиційних форм зайнятості;

-  поділ фінансової відповідальності за роботу підприємств, в
тому числі через участь у прибутках між адміністрацією та трудящими;
ЄС підтримує участь трудящих в розподілі фінансових результатів,
діяльності тих підприємств, на яких вони працюють; така участь має
безліч форм: від різноманітних схем участі в розподілі прибутку до
придбання акцій підприємств;

- забезпечення основних соціальних прав і свобод, в тому числі
прав на створення профспілок, проведення переговорів з адміністрацією
і укладення колективних трудових угод, організацію страйків і
отримання об’єктивної інформації з питань забезпечення зайнятості;

 - гарантія прав на поліпшення виробничого середовища, на
охорону здоров’я та забезпечення безпеки на робочих місцях –
документи ЄС фіксують право на інформацію про виробничі ризики, на
поліпшення умов життя, праці та навколишнього середовища;

-  недопущення дискримінації трудящих по ознаці статі або віку з
урахуванням особливих інтересів жінок, людей похилого віку, дітей
переноситься зі сфери ринку праці на забезпечення рівності
можливостей реалізації особистості не тільки в праці,  але й в житті в
цілому, включаючи  надання жінкам можливостей поєднувати
материнство з кар’єрою і  участю в суспільному житті; зафіксовано
право людей похилого віку на отримання до моменту виходу на пенсію
коштів, достатніх для підтримання досягнутого рівня життя, а також
необхідної медичної та соціальної допомоги, захищаються права дітей
та підлітків, передбачається можливість отримання ними обов’язкової
шкільної освіти;

- підтримка юридичних норм, вироблених міжнародними
організаціями, що діють в соціальній області. У питанні рівності прав
жінок і чоловіків акценти організацій, наприклад МОП, спрямовані на
усунення різких соціальних контрастів, характерних для слабо- і
середньорозвинених в економічному відношенні країн.
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Висновки. Принцип соціального діалогу, який лежить в основі
соціальної політики Євросоюзу прямо  випливають із сутності
прийнятої ним доктрини, узгоджуються із загальною інтеграційної
концепцією і з концепцією соціально орієнтованого ринкового
господарства.

Поняття «єдина соціальна політика» включає співпрацю між
соціальними партнерами, органами влади різних рівнів,
коммунітарними інститутами, добровільними громадськими та
міжнародними організаціями, окремими громадянами.

Механізм безперервного соціального діалогу, урахування
законних інтересів основних верств суспільства, як правило, дозволяє
знаходити консенсус по всьому спектру проблем розвитку ЄС,
породжує соціальну синергію, багато в чому забезпечуючи сталий
економічний розвиток.

Підвищення конкурентоспроможності за рахунок зниження
соціальних стандартів можливе лише на дуже короткий період.
Стійкість розвитку в довгостроковій перспективі базується на
інвестиціях в інновації та людські ресурси, на використанні людського
капіталу (який стає все більш значущим чинником виживання на
міжнародних ринках), що без сильної соціальної політики є
недосяжним.

Інвестиції в розвиток людських ресурсів, у підвищення їх якості
через освітні програми дозволяють помітно зменшити масштаби
соціально незахищених груп населення ЄС.  Податкові пільги
надаються не тільки інноваційним венчурним підприємствам,
технопарків і технополісів,  а й тим компаніям,  які здійснюють освітні
програми для свого персоналу.
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РОЗДІЛ 7. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В РЕГІОНАХ
НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З НАЦІОНАЛЬНИМ
ОПЕРАТОРОМ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

7.1.   Модернізація сфери поштового зв’язку в контексті
моделі соціально-інноваційного розвитку

Генеральний директор «Posten Norden» Ларс Нордстрем, який
відкривав Всесвітній форум поштової індустрії (Копенгаген, 2010 р.),
підкреслював, що «Над усім світом віє ураганний вітер змін» [1, с. 4].
Тому поштові служби в  багатьох країнах шукають способи
забезпечення конкурентоспроможності на ринку зв’язку, який постійно
розширюється, здійснюючи це на основі розробки стратегії задоволення
потреб споживачів в умовах науково-технологічної революції та дії
багатьох чинників, що впливають на поштовий сектор.

Незважаючи на бурхливий розвиток нових технологій зв'язку,
попит на традиційні поштові послуги постійно зростає. Щорічно в світі
поштою відправляють понад 400 млрд листів. За даними Всесвітнього
форуму поштової індустрії у 2010 р., приріст глобального поштового
обміну становить 2,5% на рік.

Саме тому останнім часом більшість країн розробляють
довгострокові програми модернізації, реструктуризації, транс-формації
найважливішої сфери будь-якої національної економіки – пошти та
зв'язку – на основі підвищення якості та розширення спектра
пропонованих населенню та підприємствам послуг, впровадження
сучасних поштових технологій [2; 3, с. 52–53; 4, с. 3]. Це сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності країни, формуванню її
позитивного іміджу на світовому ринку.

За результатами досліджень Регіональної співдружності в галузі
зв'язку,  яка об'єднує 13  країн СНД,  Україна за рівнем споживання
поштових послуг знаходиться на третьому місці після Росії та Білорусії.
За 2000–2012 рр. в Україні кількість відправлених листів зросла майже
на 30% – з 299 до 387 млн, кількість посилок – з 5 до 45 млн [5, с. 239].

Система поштового зв’язку України у 2011 р. у всіх регіонах
країни налічувала 13313 стаціонарних відділень, у яких працювали
40952 осіб, у тому числі 26610 осіб у сільській місцевості. Парк
автомобілів для перевезення пошти складав 3066 одиниць.

Постійно оновлюється науково-технічна база поштових
підприємств (табл. 1), що дозволяє підвищувати якість обслуговування
споживачів.
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз поштового зв’язку України, Білорусії та Росії

Країни
Україна Білорусія Росія

Показники

2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р.
Кількість
стаціонарних
відділень поштового
зв’язку

14280 13313 3651 3436 41574 41861

у тому числі в
сільській місцевості 10582 9723 2832 2686 30433 30430
Кількість поштарів,
осіб

42267 40952 11387 10894 131491 123785

у тому числі в
сільській місцевості 27202 26610 7529 7132 74561 67360
Кількість мешканців,
які обслуговуються в
серед-ньому одним
праців-ником
поштового зв’язку,
осіб

419 461 396 405 433 459

Кількість поштово-
касових терміналів,
од.

17020 17918 6391 6579 64701 64808

Кількість
персональних
комп’ютерів, од.

20796 21527 10209 9892 121807 123807

Парк автомобілів для
перевезення пошти,
од.

3790 3066 1226 1237 15703 16419

Якість роботи
(контрольні терміни
проходження письмо-
вої кореспонденції),
%

94,8 96,8 99,9 99,9 83,8 77,1

Українське державне підприємство поштового зв’язку (УДППЗ)
«Укрпошта» здійснює прямий поштовий обмін з більш ніж 70 країнами світу,
бере активну участь у роботі міжнародних організацій у сфері поштового
зв’язку: Всесвітнього поштового союзу, Асоціації європейських державних
операторів «ПостЄвропа», Регіональної співдружності в галузі зв’язку країн
СНД тощо.

Як національний оператор «Укрпошта» надає понад 50 видів
різноманітних поштових, рекламних, фінансових, логіс-тичних,
кур’єрських послуг. Серед них доставка друкованих видань,
пересилання письмової кореспонденції, поштові пере-кази, експрес-
пошта, виплата та доставка пенсій, розповсюд-ження лотерей, доставка
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замовлених за каталогами товарів масового попиту, численні логістичні
та фінансові послуги,  серед яких такі унікальні види,  як «Особиста
марка» та Postcrossing. У 2012 р. підприємствами пошти було
відправлено 1019 млн газет та журналів, 388 млн листів та телеграм, 45
млн посилок, 121 млн грошових переказів та пенсійних виплат [5, с.
239].

У сучасному світі економіка все більше трансформується в
економіку послуг.  Найбільш динамічно розвиваються такі сфери як
транспорт, торгівля, туризм та суміжні галузі, банківські, фінансові,
інформаційні та освітні послуги, пошта та зв'язок. Тому в суспільстві,
орієнтованому на розвиток сервісних послуг, безсумнівним чинником
успіху компаній і найважливішою конкурентною перевагою стає якість
обслуговування. Незважаючи на суттєві трансформаційні зміни, УДППЗ
«Укрпошта» в результаті політики недостатньо ефективного
впровадження механізмів поліпшення сервісу з кожним роком втрачає
своє положення на ринку. Тому в останні роки ситуація на ринку
поштових послуг в Україні у значній мірі змінилася. Споживачі
віддають перевагу комерційним організаціям, які здійснюють доставку
пошти швидше, а рівень зберігання ванта-жів забезпечують більш
надійнішим.

Згідно з даними Державної служби статистики України, за 2000–
2012 рр. обсяги відправлених газет і журналів в Україні скоротилися на
18,5%, грошових переказів і пенсійних виплат на 46, телеграм на 91,7%.
При цьому кількість відправлених листів зросла на 29,4%, посилок – у 9
разів [5, с. 239] (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка обсягів відправленої поштової продукції в Україні

РокиВиди продукції
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Відправлено, млн одиниць
газет і
журналів

125
0

145
4

141
0

125
8

127
3

120
4

108
9

100
6

101
9

листів 299 381 390 380 391 301 311 320 387
телеграм 12 6 6 4 3 2 2 1 1
 посилок 5 10 13 16 18 15 18 18 45
грошових
перека-зів і
пенсійних
виплат

224 178 152 151 160 142 149 126 121

У розрахунку на одну особу наявного населення відправлено, од.
листів 6 8 8 8 8 7 7 7 8
телеграм 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,04 0,03 0,02
 посилок 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1
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За оцінками експертів, 60% ринку поштових послуг вже
займають комерційні організації, а питома вага національного оператора
скоротилася до 40 % [6]. Така тенденція зниження питомої ваги
«Укрпошти» на ринку поштових послуг може поглиблюватися.

За даними Державної служби статистики України, питома вага
обсягів реалізованих послуг у сфері діяльності пошти та зв’язку за
категоріями споживачів у 2012 р. складала: під-приємствам (установам)
– 35,4%, населенню – 35,1, нерезидентам – 2,2, іншим категоріям – 0,4%
(рис. 1).
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Рис. 1. Обсяги реалізованих послуг у сфері діяльності пошти та зв’язку

Питома вага обсягу реалізованих послуг населенню у загальному
обсязі реалізованих послуг у сфері діяльності пошти та зв’язку за 2005–
2012 рр. зменшилась з 41,4 до 35,1%. Питома вага обсягу послуг пошти
та зв’язку в обсязі послуг, реалізованих населенню, за цей період
скоротилась з 35,4 до 24,8%.

У 2012 р. обсяг реалізованих послуг підприємствами цієї сфери
досяг 54,2  млрд грн,  у тому числі населенню 19  млрд грн.  Разом з тим
обсяг реалізованих послуг у сфері діяльності пошти та зв’язку в
загальному обсязі реалізованих послуг в Україні за 2002–2012 рр.
зменшився на 8,3%, а населенню – на 10,6% [5, с. 291] (табл. 3).
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Таблиця 3
Динаміка обсягів реалізованих послуг у сфері

діяльності пошти та зв’язку в Україні за 2002–2012 рр.
РокиПоказники

2002 2005 2009 2010 2011 2012
1. Загальний
обсяг реалізо-
ваних послуг в
Україні, млн
грн

46971,0 95832,3 224583,6 256406,0 308160,6 329175,2

2. Обсяг
реалізо-ваних
послуг у сфері
діяльності
пошти та
зв’язку –
всього, млн грн

11635,3 25962,2 47683,0 48854,3 52120,1 54190,5

3. У тому числі
реалізованих
населенню 4815,5 10109,5 17512,6 17891,2 18115,8 19010,3
4=2:1, % 24,8 27,1 21,2 19,1 16,9 16,5

У 2012  р.  доходи підприємств від надання послуг пошти та
зв'язку в Україні склали 52271 млн грн,  у тому числі поштових послуг
3274 млн грн, з них населенню 590 млн грн [5, с. 238]. Питома вага
доходів від надання поштових послуг у загальному обсязі доходів від
надання послуг пошти та зв’язку скоротилась за 2000–2012 рр. на 1,3%
– з 7,56 до 6,26%. При цьому питома вага доходів від надання поштових
послуг населенню у загальному обсязі доходів від надання поштових
послуг за 2000–2012 рр. скоротилася з 28,9 до 18% (табл. 4).

Важливим чинником успішної реалізації програм розвитку
поштової інфраструктури є зростання інвестицій. Слід зазначити, що з
моменту свого заснування «Укрпошта» не отримує зовнішніх
капітальних вкладень, у тому числі державних. Тому сьогодні
актуальним є діалог не тільки з клієнтами пошти, але й з її одноосібним
власником –  державою.  Діяльність пошти та зв'язку поки що не є
привабливою і для іноземних інвесторів.

За даними Державної служби статистики України, у 2012 р.
загальний обсяг капітальних інвестицій за видами економічної
діяльності складав 293692 млн грн, з них 7165 млн грн у діяльність
пошти та зв’язку, або 2,44%. За 2010–2012 рр. питома вага капітальних
інвестицій у діяльність пошти та зв’язку в загальному обсязі
капітальних інвестицій скоротилась на 0,95% – з 3,39 до 2,44% (табл. 5).
Разом з тим питома вага капітальних інвестицій у діяльність пошти
зросла за цей період з 1,94 до 5,37% загального обсягу.
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Таблиця 4
Питома вага доходів від надання поштових послуг у загальному обсязі

доходів від надання послуг пошти та зв’язку в Україні
Роки Загальний обсяг

доходів підприємств
від надання послуг
пошти та зв’язку,

млн грн

Доходи від
надання

поштових
послуг,
млн грн

Доходи від
надання

поштових
послуг

населенню,
млн грн

3:2,
%

4:3,
%

1 2 3 4 5 6
2000   6861   519 150 7,56 28,90
2005 27411 1340 325 4,89 24,25
2006 33503 1307 302 3,90 23,11
2007 39966 1574 296 3,94 18,81
2008 46106 2004 366 4,35 18,26
2009 46319 2638 548 5,70 20,77
2010 47417 2941 578 6,20 19,65
2011 50281 3092 594 6,15 19,21
2012 52271 3274 590 6,26 18,02

Таблиця 5
Питома вага обсягу капітальних інвестицій у діяльність пошти
та зв’язку в загальному обсязі капітальних інвестицій в Україні

РокиПоказники
2010 2011 2012

1. Обсяг капітальних інвестицій за
видами економічної діяльності –
всього, млн грн

189061 259932 293692

2. Обсяг капітальних інвестицій у
діяльність пошти та зв’язку, млн грн 6404 6657 7165
3. Питома вага, % – (2:1) 3,39 2,56 2,44
4. У тому числі обсяг капітальних
інвестицій
у діяльність пошти, млн грн

124 152 385

5. Питома вага, % – (4:2) 1,94 2,28 5,37

В умовах швидкої трансформації переліку та структури наданих
видів поштових послуг, все більше актуалізується завдання розробки та
постійного коригування стратегії підви-щення конкурентоспроможності
окремих видів поштових продук-тів, модернізації інфраструктури
поштового зв'язку, приведення поштового законодавства у відповідність
до вимог Євросоюзу.

Останні роки є насиченими з точки зору розробки проектів
реформування та модернізації сфер поштового обслуговування та
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зв’язку. З’явився ряд принципово нових сервісів для споживачів, на
якісному науково-технічному рівні впроваджуються програми розвитку
поштової інфраструктури.

У жовтні 2012 р. у рамках проведення Всеукраїнського
поштового форуму УДППЗ «Укрпошта» представила стратегію
розвитку підприємства до 2017 року [2], яка передбачає модер-нізацію
інфраструктури та запровадження інноваційних продук-тів і послуг.
Метою запропонованих заходів стратегічного розвитку є укріплення до
2017 р. лідируючих позицій УДППЗ «Укрпошта» в таких основних
сегментах ринку, як платіжні послуги, письмова кореспонденція,
доставка посилок і вантажів, бізнес-комунікації.

З цієї точки зору стратегічними напрямами розвитку поштової
сфери визначено створення інноваційних продуктів і послуг, а саме:
«єдиного вікна» адміністративних послуг, «офіційної електронної
поштової скриньки», «гібридної пошти», «єдиного платіжного вікна»
для всіх видів платежів населення, електронних поштових марок тощо.

Сьогодні на ринку поштових послуг поряд з традиційними
широко розвиваються якісно нові: продаж авіаційних, залізничних і
театральних квитків, реалізація туристичних путівок, оформлення
банківських кредитів, прийом до оплати комунальних платежів,
доставка ліків і багато інших.

Найважливішим напрямом подальшого ефективного розвитку
національного оператора є розширення переліку надаваних послуг та
рівня їх прибутковості.  Як показує досвід багатьох розвинених країн,  у
цьому питанні вітчизняні поштові підприємства мають величезний
потенціал.

Експерти зазначають, що у найближчий час треба очікувати
зростання ринку поштових послуг за рахунок розвитку інтернет-
торгівлі. За оцінками аналітиків Bonprix.ua, Україна вже в 2013 р. посіла
п’яте місце в світі за темпами зростання інтернет-продажів після
Німеччини, США, Бразилії та Росії. Зараз в країні працюють 8 тис.
інтернет-магазинів. 44% покупок здійснюють мешканці великих міст. За
прогнозами експертів, цей сегмент ринку за 2–3 роки зросте не менш,
ніж у 2 рази [6].

Завдяки реалізації комплексу заходів стратегічного розвитку
УДППЗ «Укрпошта» зможе збільшити доходи на 50%, прибуток – на 75
%; комп'ютеризувати більше 18 тис. робочих місць, автоматизувати
технологічні процеси, зменшити час на обслуговування клієнтів у 4
рази, збільшити стандартну швидкість доставки листів і посилок до
трьох днів, газет – «день у день» [2; 7], розробити онлайн-сервіси для
всіх послуг, збільшити кількість пересувних відділень для віддалених і
малонаселених пунктів, відремонтувати відділення пошти тощо.

Визначені напрями модернізації сфери поштового зв’язку в
контексті моделі соціально-інноваційного розвитку сприятимуть
подальшому зростанню ролі національного оператора поштового
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зв’язку з точки зору підвищення рівня та поліпшення якості життя
населення в усіх регіонах країни.

7.2.  Реформування системи надання адміністративних послуг

Одним із напрямів підвищення рівня та якості життя насе-лення,
здійснених на основі інтеграції зусиль національного опера-тора
поштового зв’язку, органів влади та місцевого самовря-дування, стало
реформування системи адміністративних послуг.

Законом України від 06.09.2012 р. № 5203-VI «Про адмі-
ністративні послуги» визначено юридичні засади реалізації прав, свобод
і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання
адміністративних послуг, а також основні поняття, які застосовуються у
цій площині, а саме – «адміністративна послуга», «суб’єкт звернення»,
«суб’єкт надання адміністра-тивної послуги» [8].

Згідно зі ст.  1  закону,  «адміністративна послуга –  результат
здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністра-тивних
послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на
набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи
відповідно до закону», «суб’єкт звернення – фізична особа, юридична
особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг»,
«суб’єкт надання  адміністративної послуги – орган виконавчої влади,
інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим,
орган місцевого самовря-дування, їх посадові особи, уповноважені
відповідно до закону надавати адміністративні послуги» [8].

Таким чином, згідно з законодавством визначено, що в Україні
надають такі послуги органи виконавчої влади, державні органи, органи
місцевого самоврядування та їх посадові особи. На практиці це повинно
відбуватися наступним шляхом: якщо  у фізичної (юридичної) особи
з’являється потреба в отриманні свідоцтва, довідки, копій або дублікатів
документів для підтверд-ження юридичного статусу, вона повинна
звернутись до держаної установи чи органу місцевого самоврядування.
Уповноважена особа  цього органу повинна задовольнити відповідну
потребу.

Перелік суб’єктів, що надають такі послуги, законодавчо
обмежений. Зроблено це навмисно, щоб спростити цю процедуру,
запобігти проявам корупції та зловживанням, підвищити довіру
громадян до органів влади. Особливо це стосується органів місцевого
самоврядування – первинної ланки  відносин між суспільством та
владними інституціями.

Слід зазначити, що законодавство у сфері адміністративних
послуг не обмежено зазначеним законом, а складається з Конституції
України та нормативно-правових актів державних органів та органів
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місцевого самоврядування. Для впровадження Закону України «Про
адміністративні послуги» ухвалено низку підзаконних нормативно-
правових актів. Прийнято постанови Кабінету Міністрів України № 13
від 03.01.2013 р. «Про затверд-ження Порядку ведення Єдиного
державного порталу адмініст-ративних послуг» та № 57 від
30.01.2013 р. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру
адміністративних послуг» тощо.

Головна мета існуючої законодавчої бази полягає у забезпеченні
державної політики у сфері адміністративних послуг. Її визначено у ст.
4 закону як «раціональну мінімізацію кількості документів та
процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративної
послуги» [8]. Це повинно подолати існуючі бюрократичні проблеми між
чиновником та людиною, зробити умови для прозорого прийняття
рішень державних орга-нів та органів місцевого самоврядування,
знищення передумов корупції задля ефективного розвитку бізнесу,
гарантій соціально-економічного розвитку держави в цілому та окремих
регіонах.

Подальшого розвитку ці положення набули в основних
напрямках стратегії, зазначених в Програмі економічних реформ на
2013–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава», а саме в п. 83.9 Національного плану
дій  на 2013  рік стосовно «Створення зручних і доступних умов для
отримання споживачем адмінпослуг» [9, 10].

В усіх областях України розбудовано мережу центрів надання
адміністративних послуг, які працюють за принципом «єдиного вікна».
У 2013 р. кількість центрів надання адміністративних послуг зросла з
103 до 349. Це дозволило підвищити зручність і доступність одержання
громадськістю адміністративних послуг. Кількість відділень Укрпошти,
де можна отримати адміністративні послуги наприкінці 2013 р. склала
4600 в усіх регіонах.

Впроваджено ряд пілотних проектів з реформування сфери
адміністративних послуг на місцевому рівні. Наприклад, «Прозорий
офіс» в місті Вінниця інтегрував надання дозволів, адміністративних
послуг, а також соціальних послуг та безоплатних консультацій з
правових питань, у тому числі з питань отримання послуг, що
надаються в Центрі. Структурним підрозділом Центру адміністративних
послуг «Прозорий офіс» є Консультаційно-правовий центр «Вінницька
міська юридична клініка», фахівці якого консультують громадянам, які
звер-таються до Центру [11].

Дуже актуальним є пілотний проект «Регіональний віртуальний
офіс електронних адміністративних послуг» у Дніпропетровській
області, через який підприємцям надається 1466 видів дозвільних
документів. Вся необхідна інформація щодо їх отримання доступна в
он-лайн режимі. Про хід розгляду справи підприємців інформують через
Інтернет та SMS-повідомлення. Підприємці також можуть скористатися
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консультацією адміністраторів дозвільних центрів в он-лайн режимі.
Завдяки цьому кількість виданих дозвільних документів на
Дніпропетровщині за півроку збільшилася на 10% [12].

Цікавим представляється також досвід міста Слов’янська
Донецької області, де рішенням Слов’янської міської ради було
створено центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), затверджено
положення про нього [13, 14], перелік адмінпослуг, що надаються
центром, забезпечено матеріально-технічне облад-нання та затверджено
зручний графік роботи навіть у вихідний день та вечірній час. Згідно з
Законом України «Про адміністративні послуги», ЦНАП надає 126
послуг.

Завдяки значної кількості заявників, що звертались до центру, під
час запровадження роботи центру гостро відчувались проблеми
недостатньої кількості працівників та площі примі-щень. Фізичне та
психологічне напруження працівників, незадо-волення відвідувачів
ставило під сумнів виконання термінів надання  зазначених
законодавством адмінпослуг.

Положення змінилось після прийняття 18 липня 2013 р.
Меморандуму про взаємне співробітництво у сфері спрощення
процедури надання адміністративних послуг між Державною
реєстраційною службою України та Українським державним
підприємством поштового зв'язку «Укрпошта». У червні 2013 р. було
підписано Меморандум «Адміністративні послуги: спроще-ний доступ»
між Донецькою обласною державною адмініст-рацією та Донецькою
дирекцією «Укрпошта».

На початку реалізації проекту громадяни через пошту могли
оформити пенсію, запити та звернення для одержання субсидії,
встановлення пільгового статусу учасника або інваліда війни. Завдяки
підписанню Меморандуму про співпрацю між Державною
реєстраційною службою України та «Укрпоштою» наприкінці 2013 р.
через відділення зв’язку громадяни отримали доступ до таких
адміністративних послуг Укрдержреєстра, як державна реєстрація
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; державна реєстрація
прав на нерухоме майно та надання інформації з Державного реєстру
прав на нерухоме майно, проставлення апостиля на офіційних
документах тощо.

Між Центром поштового зв’язку № 11 м. Слов’янська та Центром
надання адміністративних послуг м. Слов’янська 30.07.2013 р. було
розроблено та затверджено регламент взаємо-дії щодо забезпечення
спрощеного доступу громадян, суб’єктів господарювання до
адміністративних послуг [15]. Цим регла-ментом визначено шляхи
спрощеного доступу громадян, суб’єктів господарювання до
адміністративних послуг.

Регламентом визначено режим роботи відділень зв’язку та центру
надання адміністративних послуг міськради, правила інформування
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громадян та суб’єктів господарювання щодо спрощеного доступу до
адмінпослуг. У регламенті зазначено основні завдання працівника
відділення поштового зв’язку, вимоги до порядку приймання та
пересилання документів на адресу Центру надання адмінпослуг м.
Слов’янська.

Окрім затвердженого переліку послуг,  які можна отримати в
відділенні  поштового зв’язку, співробітниками міськради були наданні
формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення, інформаційні картки
надання адміністративних послуг. У приміщеннях поштового зв’язку
забезпечено доступ до цієї інформації для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.

На практиці ці новації забезпечили вирішення питання
надмірного скупчення в міськраді відвідувачів.  Немає потреби в
збільшенні службовців та їх матеріально-технічного забезпе-чення. Для
отримання адмінпослуги заявник може звернутись до найближчого
відділення поштового зв’язку, подати заяву та необхідні документи, які
визначено законом, а все інше зробить працівник пошти. У разі потреби
він зможе надати  консультацію,  сформує  згідно регламенту перелік
документів та забезпечить їх відправку до центру надання
адміністративних послуг міськради. Після опрацювання документів у
Центрі надання адмінпослуг в установлений термін заявник отримає
також за допомогою пошти відповідь, а саме адміністративну послугу.

Листом Донецької облдержадміністрації було направлено до
міських голів Донецької області єдиний уніфікований перелік
адміністративних послуг для надання засобами поштового зв’язку на
всій території України з метою виконання доручення Кабінету
Міністрів України №10728/221\1-13 від 26.04.2013 р. щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2013-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава», а саме п. 83.9 Національного плану дій на 2013 рік стосовно
«Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами
адмінпослуг» для подальшого впровадження з урахуванням вимог
Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законодавчих
актів.

Зараз триває робота щодо впровадження 30 обов’язкових
адміністративних послуг (видача довідки про доходи (пенсії),
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
призначення допомоги при народженні дитини, призначення державної
допомоги на дітей одиноким матерям, призначення  державної
соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам,
державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем,
встановлення статусів та видача посвідчень «Дитина війни» тощо). У
місті існує 16 відділень поштового зв’язку, які надають 28 видів послуг.
Планується,  що вже найближчим часом через поштові відділення міста
будуть надаватися 64 послуги.
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Крім того з ініціативи Слов’янської міської ради доповнено
перелік адміністративних послуг: присвоєння поштової адреси об’єкту
нерухомого майна; видача довідки про присвоєння (зміну) адреси
об’єкту адресації; видача дозволу на присвоєння (зміну) юридичної
(поштової) адреси; видача довідки про наявність пічного опалення в
будинку та/або кухонного вогнища на твердому паливі; видача дозволу
(ордеру) на видалення зелених насаджень; погодження графіків роботи
об’єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування;
встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери
обслуговування у нічний час; видача довідки про перебування на
квартирному обліку або іншого документа, що підтверджує
необхідність поліпшення житлових умов; видача довідки про склад сім’ї
або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб; видача
довідки про заробітну плату на призначення пенсій (у випадку
зберігання документів роботодавця заявника в місцевому архіві);
встановлення статусу учасника війни; встановлення статусу інваліда
війни; встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана
війни; встановлення статусу жертви нацистських переслідувань; видача
довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги; заміна
пільгових посвідчень у разі їх втрати або непридатності до
використання; підтвердження періоду роботи на посадах та розмір
виплат за відповідний період.

Виходячи з нагальних потреб територіальної громади міста та
аналізу кількості звернень громадян через відділення зв’язку
пропонується надавати такі послуги з питань землеустрою, будівництва
та архітектури:

переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежилі
для розміщення об’єктів невиробничої сфери;

укладання договору особистого строкового сервітуту (обмежене
право користування земельною ділянкою);

надання довідки до Пенсійного фонду для отримання
недоотриманої пенсії померлого;

надання довідки про право фізичної особи на отримання доходу
від податкового агента без утримання податку (3 ДФ);

затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поши-рюється
право суборенди (сервітуту) та щодо поділу (об’єднання) земельних
ділянок; відміна рішення міської ради; дозвіл на викуп земельної
ділянки;

затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її (в оренду, у власність шляхом викупу,
безоплатно у власність, у постійне користування); вилучення земельної
ділянки із землекористування (припинення права користування);
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надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) (для відведення її в оренду, у власність шляхом викупу,
безоплатно у власність, у постійне користування);

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (щодо
відведення земельної ділянки в оренду, у власність шляхом викупу,
безоплатно у власність); затвердження проекту земле-устрою та
передачу земельної ділянки (в оренду,  власність шляхом викупу,
безоплатно у власність);

надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду;
поновлення договору оренди землі;

затвердження проекту землеустрою у зв’язку із зміною цільового
призначення земельної ділянки;

витяг з рішення щодо встановлення індивідуального опалення;
дозвіл на перепоховання останків померлого.

Доволі перспективним здається такий напрям у роботі,  коли у
відділенні поштового зв’язку можна подати заяву, а за допомогою
листоноші збирається пакет документів дома у заявника. Основними
питаннями щодо вдосконалення взаємодії органів місцевого
самоврядування з відділеннями поштового зв’язку залишаються
розширення переліку та підвищення якості адміністративних послуг, що
можуть надавати відділення пошти, збільшення кількості відділень
зв’язку, що приймають участь у цій роботі, підвищення кваліфікації
працівників «Укрпошти» та службовців органів місцевого
самоврядування.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, прове-деного
у 10 містах України 25.04.2013 р. Фондом «Демократичні ініціативи»,
лише 12% громадян оцінювали якість надання адміністративних послуг
як добру. 33% респондентів дали задовільну оцінку, 32% – погану [16].

Особливої уваги заслуговує діяльність щодо поліпшення
інформованості громади  про можливості надання адміністра-тивних
послуг за допомогою відділень «Укрпошти». За резуль-татами
соціологічного дослідження, 67% українців нічого не знає про
діяльність місцевої або державної влади з надання адміністративних
послуг. Лише 8 % опитаних знають про ство-рення центрів надання
адміністративних послуг, 12% – про спрощення процедур надання
окремих адміністративних послуг та 4% опитаних – про створення
офіційних веб-ресурсів, що стосуються адміністративних послуг [16].

З метою підвищення рівня обізнаності громадян з питань надання
адміністративних послуг слід активізувати інформа-ційно-
роз’яснювальну роботу серед населення щодо порядку надання
адміністративних послуг. Доцільно застосовувати електронні ресурси
органів державної влади та місцевого самоврядування, засоби масової
інформації, розповсюджувати цю інформацію серед громадських
організацій, що об’єднують підприємців та окремих громадян.
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Залучення до активного діалогу широкого кола громад-ськості,
проведення дискусій з цього питання дозволить знайти «слабкі
сторони» в реалізації цієї роботи, оперативно визначати потребу в
наданні окремих нагальних адміністративних послуг через засоби
поштового зв’язку.

Згідно з аналізом стану та проблем реформування системи
адміністративних послуг в Україні, проведеного фахівцями
Національного інституту стратегічних досліджень [17], для
забезпечення повної реалізації Закону України «Про адмініст-ративні
послуги», створення зручних умов та наближення адміністративних
послуг  до населення необхідно:

прийняти  Закон України «Про перелік адміністративних послуг
та плату (адміністративний збір) за їх надання» та Адміністративно-
процедурний кодекс України;

Кабінету Міністрів України затвердити перелік адмініст-
ративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри
надання адміністративних послуг, та розглянути можли-вість організації
надання найбільш необхідних громадянам соціальних послуг в
утворених центрах надання адмініст-ративних послуг;

місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування, при яких утворені центри надання адмініст-ративних
послуг,  потрібно забезпечити їх діяльність відповідно до вимог Закону
України «Про адміністративні послуги».

7. 3. Шляхи підвищення якості надавання поштових
та адміністративних послуг на основі розвитку

партнерських взаємовідносин у регіоні

Досвід, який накопичено у Слов’янську, свідчить, що пошук і
розвиток нових форм партнерської взаємодії пошти з підприємствами та
організаціями, навчальними закладами міста сприятиме подальшому
динамічному функціонуванню націо-нального оператора, стабілізації
соціально-економічних процесів життєдіяльності територіальної
громади, інтеграції в європейську та світову системи комунікацій,
підвищенню якості життя в місті.

Складові підвищення рівня та якості соціально-еконо-мічного
становища мешканців міста Слов’янська за рахунок розвитку
партнерських взаємовідносин Слов’янської міської ради, виконавчого
комітету та Донбаського державного педаго-гічного університету з
Донецькою дирекцією УДППЗ «Укр-пошта» представлено на рис. 2.

Вирішенню завдань підвищення якості обслуговування клієнтів
сприяє унікальний досвід творчого співробітництва Донецької філії
УДППЗ «Укрпошта» з вищими навчальними закладами регіону.
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Рис. 2. Вплив діяльності поштових підприємств міста
Слов’янська на якість життя територіальної громади

Так, завдяки творчим зв’язкам факультету психології, економіки
та управління ДВНЗ «Донбаський дер-жавний педагогічний
університет» (м. Слов’янськ) та Донецької дирекції УДППЗ
«Укрпошта» стали традиційними щорічні спіль-ні науково-практичні
семінари щодо вдосконалення інфра-структури поштового
обслуговування та підвищення якості поштових і адміністративних
послуг [18–22].

Стабілізація соціально-економічного розвитку та модернізація
інфраструктури міста на сучасній науково-технічній базі

за рахунок:

Поширення сфери поштових та адміністративних послуг на основі
впровадження інновацій та досягнень науково-технічного прогресу

Регулярної виплати заробітної плати працівникам поштових
підприємств та податкових платежів у бюджети різних рівнів

Підвищення якості обслуговування споживачів різних
соціальних груп, збільшення вільного часу населення

Забезпечення роботою мешканців міста, створення нових робочих
місць, впровадження соціально орієнтованих програм
з працевлаштування молоді, поліпшення умов праці,

реалізація принципів ґендерної рівності

Підвищення рівня освіти та кваліфікації фахівців
поштових підприємств; впровадження сучасних

інформаційних, комунікаційних, фінансових
та інших технологій у сферу послуг міста

Позитивний вплив на наукове, освітнє та культурне
середовище міста
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З цієї точки зору заслуговує на увагу велика та різнопланова
робота з підвищення якості обслуговування клієнтів, яка проводиться
Донецькою філією УДППЗ «Укрпошта». Постійне вивчення потреб
клієнтів пошти, впровадження інновацій в усі процеси, сучасні
маркетингова та рекламна діяльність дозволяють його працівникам не
тільки відповідати завданням динамічного розвитку ринку поштових
послуг, але й виконувати комплекс соціально значущих функцій,
починаючи від стимулювання участі сільського населення в економічних
процесах Донецької області та розвитку малого та середнього бізнесу і
закінчуючи духовно-моральним і патріотичним вихованням
молоді.Наприклад, проводяться різнопланові виставки, готуються
матеріали про історію Донецької області, які регулярно видаються на
поштових випусках, поштовій атрибутиці регіону [22–25]. Ця інформація
активно використовується викладачами історії, крає-знавства, естетики,
культурології, етнології в навчальних закладах Донбасу, що сприяє
підвищенню іміджу поштових підприємств серед молоді як найбільш
перспективного і сприйнятливого до новацій споживача поштових
послуг.

У рамках цієї співпраці здійснюються спільні заходи з проблем
економіки, менеджменту, логістики, маркетингу, рекламної діяльності,
психологічної підтримки роботи праців-ників підприємств поштового
зв’язку при спілкуванні з споживачами, прийомі на роботу тощо. На
базі факультету психології, економіки та управління Донбаського
державного педагогічного університету із залученням фахівців
Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта», органів влади та місцевого
самоврядування на протязі 2011–2014 рр. проведено науково-практичні
семінари «Проблеми впровадження нового податко-вого законодавства
України) (лютий 2011 р.); «Postcrossing – нові можливості пізнання
світу» (листопад 2011 р.); навчальні тре-нінги з фахівцями фінансово-
економічного напряму різних підрозділів «Укрпошти» (2010–2014 рр.).

Наприклад, науково-практичний семінар від 6 листопада 2013 р.
було присвячено обговоренню шляхів розвитку парт-нерських
взаємовідносин економічних і фінансових служб Донецької дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»
та фахівців центрів поштового зв’язку міст і районів Донецької області
(Слов’янська, Крама-торська, Дружківки, Горлівки та інших) з органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті Законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про поштовий
зв'язок»,  а також законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розвитку сфери поштового зв’язку»
[26, с. 4].

На основі результатів наукових досліджень, узагальнення
досвіду, а також апробації різних ідей на постійно діючому семінарі на
факультеті психології, економіки та управління Донбаського
державного педагогічного університету з залу-ченням фахівців
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Донецької дирекції Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта» та Центра пошто-вого зв’язку Слов’янська
розроблено пропозиції щодо підвищення якості надавання поштових та
адміністративних послуг на основі розвитку партнерських
взаємовідносин Слов’янської міської ради, виконавчого комітету та
Донбаського державного педагогічного університету з Донецькою
дирекцією УДППЗ «Укрпошта», які систематизовано за трьома
розділами.

Розробка заходів та пропозицій щодо підвищення якості
надавання поштових та адміністративних послуг у місті
Слов’янську:

пропозиції щодо підвищення якості та розширення мережі пунктів
обслуговування споживачів поштових та адміністративних послуг у
Слов’янську;

комплекс заходів з удосконалення адміністративних послуг;
пропозиції до муніципальної програми працевлаштування молоді

міста Слов’янська на підприємствах поштового зв’язку «Моє перше
робоче місце»;

концепція взаємодії Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» з
підприємствами міста Слов’янська різної форми власності з метою
надання послуг безпосередньо на підприємствах;

індивідуальні графіки поштового обслуговування для
промислових підприємств міста Слов’янська;

розробити та затвердити Програму вдосконалення інфра-
структури та якості поштового обслуговування у місті Слов’янську на
2014–2016 роки;

обґрунтувати доцільність створення робочого місця поштового
працівника у центральному корпусі Донбаського державного педагогічного
університету;

розробити програму щодо створення музею історії пошти;
вважаючи на позитивний досвід співпраці Донбаського

державного педагогічного університету з Донецькою дирекцією
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укр-
пошта», провести у 2014–2016 рр. науково-практичні заходи, присвячені
Всесвітньому Дню пошти, Всеукраїнському Дню пошти, Дню
працівників радіо, телебачення та зв’язку України;

розробити пропозиції щодо надання окремих інфор-маційно-
туристських послуг відділеннями УДППЗ «Укрпошта» в місті
Слов’янську.

Напрями науково-технічної співпраці Донбаського
державного педагогічного університету з Донецькою дирек-цією
УДППЗ «Укрпошта»:

проводити круглі столи, вебінари та наукові конференції з
проблем менеджменту, логістики, маркетингу та економіки поштових
послуг для фахівців та студентів Донбаського державного педагогічного
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університету із залученням фахівців Донецької дирекції  УДППЗ
«Укрпошта»;

презентувати нові можливості отримання адміністративних
послуг для підприємців міста Слов’янська;

обговорювати пропозиції щодо підвищення якості обслуго-
вування споживачів поштових та адміністративних послуг на семінарах
факультету психології, економіки та управління Донбаського
державного педагогічного університету з залучен-ням фахівців
виконавчої влади та місцевого самоврядування;

організовувати круглі столи та семінари з проблем психо-логічної
підтримки роботи працівників підприємств поштового зв’язку при
спілкуванні з клієнтами, прийомі на роботу тощо;

розробити пропозиції щодо оптимізації маршрутів пошто-вих
перевезень з використанням економіко-математичних мето-дів та
сучасних інформаційних технологій та провести семінар з проблем
підвищення ефективності управління логістичною діяльністю при
наданні поштових послуг у Донецькій області;

розглянути питання про доцільність створення філії кафедри
Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» на базі факуль-тету психології,
економіки та управління Донбаського держав-ного педагогічного
університету;

проводити семінари та тренінги з проблем підвищення
ефективності послуг поштового зв’язку в контексті освітньої та
гендерної політики; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків на ринку праці міста;

організовувати туристсько-екскурсійні маршрути для пра-цівників
пошти Донецької області у Слов’янську з метою ознайомлення з
туристичними ресурсами міста та освітніми можли-востями Донбаського
державного педагогічного університету.

Активізація освітньої та виховної роботи серед молоді міста
Слов’янська на основі партнерських взаємовідносин:

організовувати практику студентів Донбаського держав-ного
педагогічного університету в Слов’янській міській раді та на
підприємствах поштового зв’язку у містах Донецької області на основі
укладання відповідних договорів;

залучати фахівців Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» до
консультування студентів при підготовці дипломних робіт, присвячених
актуальним проблемам підвищення ефективності та якості поштових
послуг, а також до написання рецензій на наукові роботи з цієї
тематики;

провести конкурс серед студентів на розробку телевізійних
роликів, які рекламують окремі види поштових послуг;

ознайомити викладачів,  студентів,  школярів Слов’янська та їх
батьків з сучасними поштовими послугами та продуктами (можливості
поштової послуги «Postcrossing», «Власна марка», філателія, фінансові
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послуги, послуги з розміщення реклами, послуги корпоративним
клієнтам тощо);

провести конкурс саморобних листівок під девізом «Слов’янськ
очима молодих»;

залучати фахівців та студентів Донбаського державного
педагогічного університету для консультацій працівників підприємств
поштового зв’язку з юридичних, економічних, психологічних,
ґендерних, педагогічних питань;

організувати та провести «День відкритих дверей» для
випускників загальноосвітніх навчальних закладів міст у присутності
Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта», а саме: Слов’янська,
Миколаївки, Святогірська з метою профорієн-таційної роботи;

розробити програму щодо тимчасового працевлаштування (в
рамках діючого законодавства) учнів загальноосвітніх навчальних
закладів (на період канікул тощо);

розробити та виготовити роздаткові матеріали, листівки, буклети
тощо з розміщенням інформації про навчальні заклади України, в яких
учні могли б здобути освіту для подальшої роботи в УДППЗ
«Укрпошта»,  а також матеріали,  які б змогли зацікавити учнів для
здобуття певної освіти;

розробити та провести «Презентацію» щодо зацікавленості учнів
загальноосвітніх навчальних закладів безпосередньо в навчальних
закладах міст у присутності Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта», а
саме: у містах Слов’янську, Миколаївці, Святогірську та підібрати
групу випускників для подальшого вступу до вищих навчальних
закладів різного рівня акредитації;

укласти договори з навчальними закладами різного рівня
акредитації для навчання студентів за спеціальностями, необхід-ними
для Донецької дирекції «Укрпошта»; при необхідності – оплата за
навчання здійснюється за рахунок «Укрпошти», а кращих студентів
заохочувати стипендіями від «Укрпошти»;

розробити та укласти трьохсторонні цільові договори зі
студентом, УДППЗ «Укрпошта» та Донбаським державним
педагогічним університетом задля навчання, стимулювання та
подальшого працевлаштування.

Ці пропозиції розглядаються фахівцями міста з точки зору
доцільності включення до Стратегічного плану економічного розвитку
Слов’янська до 2016 року.

Рівень довіри населення до національної пошти зали-шається на
досить високому рівні, хоча сучасний технологічний стан поштового
обладнання не завжди дозволяє його виправ-довувати. Але з часом
відбувається зміна переваг і вимог до якості обслуговування.  Клієнти
стають молодшими і замож-нішими. Це вимагає застосування нових
маркетингових стратегій, технологічного переоснащення підприємств
зв'язку,  впровад-ження якісно нових моделей взаємодії з клієнтами,  що
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дозволяє трансформувати організацію роботи пошти таким чином, щоб
рівень сервісу повністю задовольняв потреби споживачів.

З метою підвищення іміджу національної пошти та зростання її
конкурентоспроможності на сучасному ринку необхідна постійна
робота з модернізації її інфраструктури та підвищення якості поштових
послуг до європейського рівня. Рішення цього стратегічного завдання, в
першу чергу, залежить від збереження і постійного зростання
престижності професії всіх категорій поштових працівників,
удосконалення системи оцінки та мотивації їх праці, збільшення
заробітної плати, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня
персоналу, впровадження сучасних інформаційних, логістичних,
маркетингових, фінан-сових, психологічних та інших технологій.
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7.4.   Методичний підхід оцінки рівня інноваційного
потенціалу підприємства зв’язку

В умовах нестабільного ринкового середовища та економічного й
адміністративного реформування України на основі стратегії
інноваційного розвитку, що характеризується значними змінами
пріоритетів і умов проведення інноваційної діяльності. Важливою
ознакою інноваційного розвитку є здатність підприємства адаптуватись
до змін, які відбуваються в зовнішньому та внутрішньому середовищі.
У цих умовах одним із важливих завдань збереження існуючого стану й
розвитку економіки є рівень інноваційності підприємств різних сфер
діяльності й насамперед підприємств сфери телекомунікацій, які
сприяють побудові інформаційного суспільства. Рівень готовності
підприємства зв’язку до впровадження інноваційних проектів визначає
інноваційний потенціал цього підприємства.

Термін «інноваційний потенціал» має широкий спектр підходів
до його вивчення в економічній літературі. У широкому розумінні
потенціал – це величина, яка характеризує запас енергії тіла, що
перебувала в даній точці силового поля [1]. Наприклад, А.В. Гриньов
розглядає інноваційний потенціал як сукупність усіх наявних
матеріальних і нематеріальних активів підприємства, які
використовуються у процесі здійснення інноваційної діяльності і здатні
забезпечити досягнення конкурентних переваг підприємства [2].
А.С. Савчук вважає, що до складових інноваційного потенціалу
виробника повинні включатися тільки ті його ресурси, які можуть бути
використані при реалізації всіх етапів життєвого циклу виробів [3].

О.А. Князєва розглядає інноваційний потенціал підприємств
сфери телекомунікацій як певну критичну масу ресурсів, необхідну й
достатню для інноваційного розвитку підприємств сфери
телекомунікацій [4]. У даному визначенні потенціал підприємств сфери
телекомунікації характеризується як сукупність фінансових,
матеріальних, трудових та інших ресурсів підприємства, спрямована на
забезпечення подальшого розвитку підприємства та збільшення його
фінансово-економічної результативності, а інноваційний потенціал – як
інтеграція ресурсів, використання яких здійснюється на базі
застосування сучасних наукоємних технологій і націлене на отримання
нового техніко-економічного ефекту.

Деякі економісти вважають, що інноваційний потенціал – це
характеристика потоку нововведень, ефективності корпоративних
НДДКР,  швидкості доведення новацій до ринку,  рівня технологічного
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лідерства, що обумовлює «синергетику» інноваційної діяльності різних
структурних підрозділів [5]. Інші вчені розглядають інноваційний
потенціал як спроможність підприємства розробляти й упроваджувати
нововведення відповідно до необхідних якісних стандартів з метою
адаптації до змін у зовнішньому середовищі і виділяють у його складі
кадрову, інформаційно-методологічну, матеріально-технічну й
організаційно-управлінську складові. Згідно із Законом України «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» інноваційний
потенціал являє собою «сукупність науково-технологічних, фінансово-
економічних, виробничо-соціальних та культурно-освітніх можливостей
країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення
інноваційного розвитку економіки» [6].

У науковій літературі значну увагу приділено сучасним підходам
до проблем формування, управління й оцінки інноваційного потенціалу
суб’єктів господарювання. Різні аспекти цієї проблеми досліджено в
наукових працях І. Бланка, А. Єпіфанова, С. Ілляшенка, С. Козьменко,
Є. Галушки, М. Гусакова, С. Кравченко, Л. Мартюшевої, Ю. Шипуліної
й інших. Водночас варто зазначити, що розв’язаня задач відносно
комплексної оцінки інноваційного потенціалу потребує подальшого
дослідження.  Оцінка інноваційного потенціалу є важливою частиною
процесу управління й інноваційного розвитку підприємства зв’язку. Для
дослідження та оцінки потенціалу як характеристики внутрішнього
середовища підприємства застосовують методи діагностики, що
використовуються в теорії та практиці стратегічного менеджменту.

У процесі дослідження змісту поняття «інноваційний потенціал»
і підходів до його оцінки виявлено,  що одні автори [7,  8]  вважають
головним в оцінці інноваційного потенціалу наявність ресурсів у
процесі господарювання підприємств різних сфер економічної
діяльності; інші – можливість комбінації певних видів виробничих
ресурсів [9]; можливість використання цих ресурсів [10]; реалізацію
цілей інноваційної діяльності підприємств [11, 12] чи поєднання
науково-технічних знань і практичного досвіду суспільства для
розроблення й упровадження інновацій [13].

Більшість учених керується ресурсним підходом – визначає
інноваційний потенціал як сукупність ресурсів або їх комбінацію.
Окремі вчені використовують структурний підхід, згідно з яким
виділяють такі основні елементи інноваційного потенціалу, як кадровий
потенціал, інформаційно-методологічний, організаційний, матеріально-
технічний, науково-технічний, фінансовий тощо. Інші дослідники
застосовують процесний підхід, за яким інноваційний потенціал
пов’язується з досягненням цілей інноваційної діяльності суб’єктів,
зайнятих розробленням, упровадженням і комерціалізацією інновацій.

Врахування специфіки телекомунікацій як сфери суспільного
виробництва, покликаної задовольняти суспільні й особисті потреби в
передаванні різного характеру інформації та повідомлень, є необхідною
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умовою при оцінці інноваційного потенціалу підприємства зв’язку. Це
означає, що продукти сфери телекомунікацій не є речовим продуктом,
процес виробництва та процес споживання послуг зв’язку є
нероздільними, інформація повинна підлягати тільки просторовому
переміщенню, а процес передавання її є двостороннім. Тому розглянуті
підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємств сільського
господарства, промисловості, банків і підприємств інших сфер
діяльності не можуть бути використані підприємствами сфери
телекомунікацій в їх первинному вигляді, разом з тим розглянуті
підходи не є вичерпними для аналізу існуючих можливостей оцінки
інноваційного потенціалу підприємства зв’язку.

Комбінування вищезазначених підходів дасть змогу використати
їх переваги для визначення інноваційного потенціалу й розкрити суть
його формування та розвитку. Комплексна оцінка інноваційного
потенціалу має охоплювати всі ресурси, задіяні на всіх етапах процесу
інноваційного розвитку підприємства зв’язку, і не повинна бути
обмежена показниками, які характеризують стадії виробництва й
поширення інновацій. Обґрунтовуючи реалізацію спільних проектів за
участі двох або більше виконавців, потрібно враховувати відповідність
науково-технічних розробок і виробничих можливостей підприємства
зв’язку, що реалізує проекти інноваційного розвитку.

О.А. Князєвою  розроблено науково-методичний підхід до
діагностики інноваційного потенціалу підприємств, які враховують
специфічні особливості сфери надання послуг поштового зв’язку [4].
Зазначений підхід розроблено безпосередньо для підприємств
поштового зв’язку з урахуванням їх особливостей, проте він не враховує
особливостей інших підприємств зв’язку, а саме телекомунікаційних чи
підприємств радіомовлення й телебачення, тобто цей підхід не є
універсальним.

1. Сьогодні сфера телекомунікацій відіграє провідну роль
на світовому й національному ринку послуг зв’язку, а сталий
розвиток і потенційні можливості розвитку цих підприємств суттєво
впливають на розвиток багатьох сфер економіки, що обумовлює
необхідність розроблення науково-прикладного інструментарію
оцінки рівня потенціалу підприємств, які надають телекомунікаційні
послуги. З огляду на це, в даному дисертаційному дослідженні
автором запропоновано підхід, який може бути застосовано
підприємствами саме сфери телекомунікацій, оскільки враховує
особливості цього виду зв’язку й визначає не тільки поточний стан
підприємства, а й його потенційні можливості. Схематичне
відображення методичного підходу до оцінки інноваційного
потенціалу підприємства зв’язку подано на рис. 1.
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       7. Визначення інтегральної оцінки рівня інноваційного потенціалу
підприємства зв’язку з урахуванням ступеня впливу кожної складової на
інтегральну оцінку інноваційного потенціалу підприємства зв’язку.

ні ні ні ні

0,41< І <0,6 0,61< І <0,8 0,81< І <1,00< І <0,2

так

0,21< І <0,4

тактактактак

Мета – оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства зв’язку, для розроблення
просторово-часового проекту інноваційного розвитку підприємства зв’язку.

1. Виділення ресурсних складових інноваційного потенціалу підприємства зв’язку, які
найповніше характеризують сфери його діяльності, та визначення ступеня їх впливу на
інтегральну оцінку інноваційного потенціалу.

2. Встановлення сукупності показників, які детально характеризують зміст складових
інноваційного потенціалу підприємства зв’язку, виділених в окремі групи показників.

5. Визначення ступеня впливу груп показників на оцінку рівня відповідної складової
інноваційного потенціалу підприємства.

6. Встановлення оцінки кожної складової інноваційного потенціалу підприємства
зв’язку на основі отриманих оцінок груп показників з урахуванням вагового
значення, отриманого методом експертних оцінок

9. Виділення ресурсних складових
інноваційного потенціалу під-
приємства зв’язку, інтегральна
оцінка яких є низькою. Розроб-
лення способів усунення недо-
ліків і методів підвищення рівня
виділених ресурсних складових.

8. Порівняння інтегральної оцінки інноваційного потенціалу підприємства зв’язку
із запропонованою шкалою інтегральних оцінок

*І – інтегральна оцінка інноваційного потенціалу

Розроблення просторово-часового
проекту інноваційного розвитку
підприємства зв’язку. У процесі
розроблення даного проекту
необхідно врахувати інтегральну
оцінку інноваційного потенціалу та
можливостей цього підприємства

                          3. Пошук і відбір інформації для визначення числових значень
                                       показників складових потенціалу
                     (фінансова звітність, річний звіт, метод експертних оцінок).

     4. Визначення числових значень показників різних груп показників ресурсних
складових інноваційного потенціалу підприємства зв’язку.

Рис. 1. Процес оцінки рівня інноваційного потенціалу підприємства зв’язку
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Методичний підхід до оцінки рівня інноваційного потенціалу
підприємства зв’язку складається з таких етапів:

1. На першому етапі відбувається виділення ресурсних
складових інноваційного потенціалу підприємства зв’язку, які
найповніше характеризують сфери його діяльності і формують цей
потенціал. Тут доцільно ввести вагові значення цих ресурсних
складових, бо не всі вони рівною мірою впливають на рівень та
тенденції розвитку потенціалу підприємства зв’язку. Так, політичні
чи соціальні складові нині практично однаково пливають на розвиток
усіх сфер зв’язку, проте правове поле та податкові навантаження
відрізняються залежно від його виду (як приклад, наявність
додаткового оподаткування послуг мобільного зв’язку – податку у
пенсійний фонд). Саме тому необхідне врахування ступеня впливу
(вагомих значень) різних ресурсних складових на рівень
інноваційного потенціалу підприємства зв’язку. Визначення вагомих
значень кожної складової може здійснюватися за методом експертних
оцінок. При цьому сума вагових значень складових інноваційного
потенціалу підприємств зв’язку дорівнює одиниці. Згідно з методом
експертних оцінок для визначення вагомих значень вибирається ряд
експертів – спеціалістів у даній сфері діяльності, які, керуючись
досвідом і знаннями, здійснюють ранжування показників.
У використанні методу експертних оцінок важливим питанням є оцінка
ступеня узгодженості думок експертів. Для оцінки узагальненої міри
узгодженості думок за всіма показниками  використовується
множинний коефіцієнт рангової кореляції (коефіцієнт конкордації).

2. На другому етапі відбувається встановлення сукупності
показників,  які найточніше та найякісніше характеризують зміст
кожної ресурсної складової інноваційного потенціалу, виділені в
окремі їх групи. Показники мають враховувати специфічні
особливості сфери надання послуг зв’язку.

3. На третьому етапі відбувається пошук джерела інформації для
визначення числових значень показників складових інноваційного
потенціалу. Джерелом інформації можуть бути фінансова звітність  і річні
звіти підприємства, статистичні дані Державного комітету статистики
України тощо.

4. На четвертому етапі відбувається визначення числових
значень показників, які входять до складу груп показників ресурсних
складових інноваційного потенціалу підприємства зв’язку на підставі
розроблених підходів до їх розрахунку. Останні формуються зважаючи
на актуальність і необхідність визначення саме цих складових.

5. На п’ятому етапі різними способами визначається ступінь
впливу груп показників кожної складової інноваційного потенціалу на
складові,  до складу яких вони входять.  У даному разі доцільно
використати метод експертних оцінок, за результатами яких по кожній
складовій інноваційного потенціалу формується таблиця вагомих
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значень груп показників. При цьому сума цих значень груп показників у
межах кожної складової дорівнює одиниці.

6. На шостому етапі відбувається визначення інтегральної
оцінки групи показників кожної складової інноваційного потенціалу
підприємства зв’язку з урахуванням ступеня її впливу.

Інтегральна оцінка груп показників визначається як сума значень
показників, що входять до складу певної групи, помноженої на ступінь
впливу даної групи показників на складову інноваційного потенціалу
підприємства зв’язку.

Формула інтегральної оцінки груп показників має такий вигляд:

,ВВВВІО
1

ГПГПГП2ГП1ГП å=+++=
=

n

i
jijijjj

KKKK K )1(

де:
jГПІО  – інтегральна оцінка j-ої групи показників t-ої складової

інноваційного потенціалу підприємства зв’язку;

iK  – числове значення i-го показника j-ої групи показників;

jГПВ  – ступінь впливу j-ої групи показників на t-у складову
інноваційного потенціалу підприємства зв’язку, що визначається за
допомогою методу експертних оцінок;
n – кількість груп показників у складі t-ої складової.

7. На сьомому етапі визначається інтегральна оцінка кожної
ресурсної складової інноваційного потенціалу підприємства зв’язку
( )

tсклІО  як сума отриманих значень груп показників кожної складової
інноваційного потенціалу підприємства зв’язку:
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де: m – кількість груп показників t-ої складової.
Інтегральна оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства

зв’язку розраховується за формулою:
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де: ІОІП – інтегральна оцінка рівня інноваційного потенціалу

підприємства зв’язку ( )1ІО0 ІП << ;

tсклВ  – вагове значення t-ої складової інноваційного потенціалу;
k – кількість складових інноваційного потенціалу підприємства
зв’язку.

8. Далі відбувається порівняння визначеної інтегральної оцінки
рівня потенціалу підприємства зв’язку зі шкалою інтегральних оцінок. У
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більшості підходів визначення рівня інноваційного потенціалу та інших
наукових працях використовується критичне значення, яке порівнюється
з інтегральною оцінкою й визначене в розмірі 0,5 [14, 15, 16]. Утім
застосування тільки такого критичного значення в сучасних умовах є
недоцільним, оскільки воно не повністю розкриває характеристику
інноваційного потенціалу. Це пояснюється тим, що порівняння оцінки з
критичним значенням 0,5 дає відповіді однозначні: «так» чи «ні». Проте
з таких відповідей неможливо повною мірою оцінити ступінь ризику
впровадження на такому підприємстві проектів інноваційного розвитку,
а насамперед майже неможливе визначення доцільності інвестування
таких проектів. Інвестори інноваційних проектів мають бути впевнені в
тому,  що їхні кошти будуть їм повернені в повному обсязі з певною
винагородою за ризик. Відсутність у існуючих наукових доробках
гнучкої шкали оцінки рівня потенціалу в процесі визначення
інтегрального значення інноваційного потенціалу підприємства
обумовлює необхідність формування розгорнутої шкали оцінок, яка
давала б змогу наочно оцінити стан і можливості подальшого розвитку
потенціалу підприємства.

Тому, на підставі проведених досліджень та зважаючи на
сучасний стан підприємств різних сфер економічної діяльності, їх
рентабельність (збитковість), аналітичні потреби самих підприємств та
інвесторів, автором виділено п’ять рівнів оцінки інноваційного
потенціалу підприємств різних сфер економічної діяльності. Оскільки
інтегральна оцінка інноваційного потенціалу може коливатися в межах
від 0 до 1, умовно його доцільно поділити на п’ять частин: 0–0,20
(кризовий інноваційний потенціал); 0,21–0,40 (низький інноваційний
потенціал); 0,41–0,60 (задовільний інноваційний потенціал); 0,61–0,80
(середній інноваційний потенціал); 0,81–1,00 (високий інноваційний
потенціал).

На рис.  2 наведено шкалу,  яка дає змогу детальніше й конкретніше
розкрити характеристику інтегральної оцінки рівня інноваційного
потенціалу підприємства зв’язку, а саме характеристики потенціалу
показують наявність чи відсутність внутрішніх і зовнішніх ресурсів
підприємства, складність інноваційних проектів, які можуть бути
реалізовані підприємством зв’язку, а також доцільність інвестування
інноваційних проектів при такій оцінці.

кризовий
інноваційний

потенціал

Низький
інноваційний

потенціал

задовільний
інноваційний

потенціал

середній
інноваційний

потенціал

високий
інноваційний

потенціал

0-0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 0, 81- 1,0

Рис. 2. Шкала інтегральних оцінок рівня інноваційного потенціалу
підприємства зв’язку
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Використання такої шкали допомагає перейти з дворівневої
системи оцінки рівня інноваційного потенціалу на багаторівневу, що
може бути основою для розроблення заходів, направлених на
підтримку позитивних і подолання негативних тенденцій
інноваційного розвитку підприємств зв’язку. Розглянемо кожну з
п’яти частин шкали інтегральної оцінки рівня інноваційного
потенціалу підприємства зв’язку:

0,00–0,20 – кризовий потенціал – характеристика потенціалу
свідчить про дуже високу неспроможність підприємства до
впровадження інноваційних проектів (планів, стратегій) будь-якого
рівня складності; про відсутність внутрішніх і зовнішніх ресурсів
підприємства. Інвестувати інноваційні проекти (плани, стратегії) за
такої оцінки недоцільно.

0,21–0,40 – низький потенціал – характеристика потенціалу
свідчить про недостатність внутрішніх і зовнішніх ресурсів,
необхідних для впровадження інноваційних проектів (планів,
стратегій) будь-якого рівня складності. Інвестування цих проектів
недоцільне.

0,41–0,60 – задовільний потенціал – характеристика свідчить
про низький потенціал, тобто підприємство неефективно використовує
зовнішні та внутрішні ресурси. З такою оцінкою рівня інноваційного
потенціалу підприємство зв’язку може реалізовувати інноваційні
проекти мінімального рівня складності (наприклад, упровадження
новішого обладнання мінімальної складності й упровадження в процес
функціонування підприємства нововведень). Однак проводити
інвестування таких проектів (планів, стратегій) ризиковано. За
допомогою кваліфікованих спеціалістів ризик можна звести до
мінімуму.

0,61–0,80 – середній потенціал – характеристика потенціалу
свідчить про готовність підприємства до впровадження інноваційних
проектів (планів, стратегій) середнього рівня складності (наприклад,
впровадження інноваційного обладнання більшої складності й надання
інноваційних послуг або послуг з кращою якістю). Також вона
свідчить про те, що підприємство має достатню кількість внутрішніх і
зовнішніх ресурсів. Інвестування інноваційних проектів можливе.

0,81–1,00 – високий потенціал – характеристика потенціалу
свідчить про повну готовність підприємства до реалізації інноваційних
проектів (планів, стратегій) максимального рівня складності
(наприклад, розроблення, упровадження, реалізація та подальший
розвиток інноваційних послуг зв’язку, а також обладнання). З такою
оцінкою підприємство має всі необхідні ресурси для реалізації цих
проектів. Інвестування цих проектів найбільш вигідне.

Така шкала інтегральної оцінки інноваційного потенціалу
підприємства зв’язку дає змогу найгнучкіше й неупереджено оцінити
інноваційний потенціал підприємства зв’язку.
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9. На дев'ятому етапі відбувається виділення ресурсних
складових інноваційного потенціалу, інтегральна оцінка яких є
низькою. Такі складові потребують розроблення шляхів усунення
недоліків і методів підвищення їх рівня.

Оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства зв’язку є
необхідним кроком у процесі реалізації організаційно-економічного
механізму інноваційного розвитку підприємства зв’язку.
Використання інновацій у функціонуванні підприємства зв’язку й
надання інноваційних послуг є джерелом отримання досить високого
прибутку на довгострокову перспективу, підвищення конкурентних
переваг тощо.

Рівень  інноваційного потенціалу оцінюється з метою прийняття
рішення про його можливість і доцільність, для формування
просторово-часового проекту інноваційного розвитку підприємства
зв’язку, а також для розроблення адекватної й ефективної стратегії
інноваційного розвитку. Так,  якщо інноваційний потенціал
підприємства зв’язку отримав низьку оцінку рівня, то керівництво
цього підприємства має усвідомлювати, що реалізація будь-яких
проектів інноваційного розвитку потребує залучення значних обсягів
різноманітних ресурсів і мусить приймати відповідні управлінські
рішення щодо підвищення рівня як самого потенціалу, так і тих
складових, які перебувають на низькому рівні.

На підставі аналізу наукової літератури та враховуючи
особливості функціонування підприємств зв’язку автором виділено
найвагоміші складові інноваційного потенціалу підприємства зв’язку з
урахуванням впливу соціально-екологічних факторів, що доцільно
здійснювати за окремими складовими з метою визначення переваг і
недоліків у функціонуванні підприємства. Такими складовими є:
1) управлінська – свідчить про рівень забезпеченості освітньо-
управлінськими, інтелектуальними та кадровими ресурсами;
2) економічна – характеризує рівень економічної діяльності
підприємства, рівень фінансової здатності впровадження проектів,
рівень інвестиційної привабливості підприємства та проекту, який воно
планує впроваджувати; 3) маркетингова – показує ступінь відповідності
внутрішніх можливостей розвитку підприємств зовнішнім факторам, які
генеруються ринковим середовищем; 4) техніко-технологічна –
відображає наявність технічної та технологічної бази підприємств сфери
телекомунікацій,  а також їх здатність до оперативної трансформації й
переорієнтації на надання нових послуг зв’язку.

Таким чином, урахування відмінностей підприємств зв’язку щодо
інших підприємств допомогло вдосконалити методичний підхід до
оцінки рівня інноваційного потенціалу підприємств зв’язку. Авторський
підхід дає змогу провести оцінку рівня потенціалу всіх сфер діяльності
підприємства повною мірою шляхом одержання комплексної
характеристики рівня інноваційного потенціалу підприємства зв’язку
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через порівняння отриманої оцінки зі шкалою інтегральних оцінок та
прийняти рішення щодо можливості й доцільності підприємства
реалізувати інноваційний розвиток на основі впровадження проектів,
що відповідають встановленому рівню потенціалу.
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	Проведене дослідження свідчить про необхідність постійних змін професій і спеціальностей через мінливість попиту, а це, в свою чергу, повинно знаходить відображення в змісті освітніх стандартів, навчальних планів і програм.
	Нами виокремлено три варіанти коригування державних освітніх стандартів залежно від обсягів і термінів реакції: оперативний, поступовий і стратегічний.
	Перший передбачає короткострокові ініціативи і програми, спрямовані на задоволення потреб у конкретних професіях. Звичайно ці програми ініціюються на місцевому і регіональному рівнях. Це найбільш адекватний відгук на швидкі зміни, коли з'являються нові технології, матеріали й устаткування і потрібна спеціальна програма для навчання і підвищення кваліфікації працівників.
	Другий включає підготовку нових стандартів з метою контролювання процесу змін. Таке реагування найбільш прийнятне в умовах поступових змін, які можна прогнозувати і які звичайно викликають зміни в професійній освіті і навчанні. По мірі адаптації і стабілізації відкоригованих змін на ринку праці знову відбувається ініціювання зміни стандартів освіти в світі нових потреб суспільства і ринку праці. Доцільною буде співпраця регіональних служб зайнятості і управлінь совіти, що будуть відслідковувати зміни на ринку праці і пропонувати корективи стандартів професійної освіти.
	Стратегічний варіант спрямований на розробку програм і стандартів професійної освіти з врахуванням суттєвих змін на ринку праці, що формують певні наслідки (наприклад, зміни законодавства, введення в експлуатацію містоутворюючого об’єкту, стагнація певної підгалузі в регіоні, вихід на ринок великого роботодавця, що має оновлені вимоги до професійної підготовленості фахівців тощо). Інші стратегічні зміни включають розширення номенклатури професій і навчання базовим навичкам для того, щоб закласти в майбутніх спеціалістах велику основу умінь і навичок, що можуть адаптуватися до нових потреб ринку праці.
	Дані варіанти можуть реалізовуватися на різних рівнях і з залученням різних суб’єктів суспільства.
	На законодавчому рівні можливе прийняття рішень про інвестиції в освіту, спеціальні ініціативи і заходи, управління і законодавчі дії. Це довгострокові заходи, хоча окремі ініціативи можуть бути середньостроковими. На цьому рівні відбувається організація пілотних проектів, стимулювання грантами і податковими пільгами. Можливе створення тимчасових робочих груп для вироблення рекомендацій із внесення змін на основі аналізу наявних тенденцій.
	На рівні міністерств розробляються національні стандарти і специфікації. Процеси на цьому рівні можуть бути середньо- і довгостроковими. За умов створення спеціальних груп для аналізу ситуації в економіці на ринку праці, масштаби часу можуть бути значно зменшені.
	На місцевому рівні відбувається розроблення і модернізація навчальних програм. Значну роль тут відіграє співробітництво між навчальними закладами і роботодавцями, які можуть спільно займатися аналізом попиту і рівня професійних навичок. Залучення працівників підприємств до співпраці в ВНЗ по певним напрямкам, а викладачів до роботи на підприємствах буде сприяти поліпшенню взаєморозуміння.
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