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(Одеса, Україна) 

 

Негативні наслідки інтеграційних процесів, що відбуваються під час глобалізації у світі та у світовій 

економіці є одними з основних причин низького рівня життя сучасної України наряду з політичним фактором. 

Насамперед, глобалізаційні наслідки в Україні важко перемогти, адже для їх подолання необхідно 

підлаштовувати економіку на макро- та мікрорівнях. Для грамотної реалізації налаштування економіки 

необхідно мати кваліфікований склад менеджерів-економістів у верхівці влади. Але, кадровий резерв є низько 

кваліфікованим, адже велика кількість талановитих управлінців відбувають до розвинених країн, де мають 

більше можливостей для реалізації свого потенціалу. І це також результат так званої глобалізації. Такий 

взаємозв’язок усіх ланок в економіці на різних рівнях є правилом сьогодення, а шляхи подолання цієї проблеми 

наряду з іншими наслідками інтеграційних процесів вплинуть на рівень добробуту кожного рядового 

громадянина. 

Теоретичним базисом для міркувань автора стали праці таких вітчизняних та іноземних науковців, як 

Зінченко В. В., Смолій В. А., Сіденко В. Р., Дейвіс Н., Розенберг Дж., Буряк В. В., Камінський Є. В. Проте, на 

думку автора, саме проблематика наслідків глобалізації супротив позитивних ефектів залишається недостатньо 

вивченою та недостатньо проаналізованою. 

Метою роботи виступає проведення щільного аналізу проблем наслідків інтеграційних процесів 

сучасного глобалізованого світу для подальшого можливого поліпшення ситуації з боку керівництва України, а 

також для взяття до уваги можливих ризиків представниками українського бізнесу: від малого до великого. 

Інтеграційні процеси завдають шкоди економіці України наряду з іншими державами. Це можна 

пояснити різними рівнями розвитку економік країн, що долучаються до світової глобальної спільноти. А коли 

країни, що розвиваються, починають приймати участь у транснаціональному переміщені товарів, послуг, 

капіталу, робочої сили, інформації та технологій, вони зазнають поразки у конкурентній боротьбі та втрачають 

свою суб’єктність в міжнародній економіці, а як наслідок – і в політиці. А один із «плюсів» інтеграційних 

процесів глобалізації – створення зон вільної торгівлі та спрощення торгівельних процедур, можна роздивитись 

під іншим кутом нахилу. Для прикладу візьмемо таку ситуацію: глобалізація та нескінченний вектор обоюдних 

інтеграційних процесів створили попит на сферу інформаційних технологій, що потребує як спеціалістів, так і 

виробництв. У цій ситуації Україна, враховуючи її можливості як гравця на економічній арені, може виступати 

як постачальник робочої сили до розвинених країн, а також кадрів, що готувалися за рахунок держави. Також 

слабка країна виступає як мішень для чергової економічної експансії, що наносить шкоду національному 

виробнику.  

Вважаємо, що глобалізація відбувається не рівномірно. Усі вектори інтеграційних процесів спрямовані 

на конкретні політико-економічні полюси. Наведемо приклад такого політико-економічного полюсу, як 

Європейський Союз, інтеграцію з яким розпочала Україна, постачаючи продукцію та сировину по квотах та 

знявши при цьому бар’єри при імпорті. Як наслідок, на полицях вітчизняних супермаркетів знаходяться товари 

європейських та українських виробників в одному ціновому діапазоні, відрізняючись за якістю.  

Наступною проблемою є відставання у пріоритетах. Розвиток глобалізації світового господарства 

змінює пріоритети у глобальних проблемах. Якщо у 70-80-х роках XX ст. головною вважалась проблема 

запобігання світовій ядерній війні, то нині пріоритетною окремі фахівці вважають екологічну проблему, інші - 

демографічну, а треті — проблему бідності та відсталості. Однак усі ці проблеми можна вважати головними, 

адже вони безпосередньо пов'язані з виживанням людства, хоча і породжені дією різних факторів, а отже, є 

об'єктами дослідження таких наук, як міжнародна економіка, соціологія, право, біологія, географія, екологія, 

океанологія та ін. Але якщо порівняти дійсно важливі для окремих держав пріоритети, то можна помітити 

розходження із тими, що знаходяться в глобальному тренді. Так, сильні країни випереджують інші на декілька 

кроків у питаннях пріоритетності, а також пропагують свої пріоритети через процеси глобалізації. У цьому 

випадку слабкі країни, приймаючи чергову концепцію пріоритетів, зазвичай нехтують своїми інтересами. 

Наприклад, аграрна країна Сомалі, що не має такої високої кількості промислових потужностей на своїй 

території як Німеччина або Сполучені Штати, змушена прийняти певний перелік нових стандартів у різних 

сферах під впливом інтеграційних процесів глобалізованого світу, в якому важливу роль з недавніх пір грає 

екологічний аспект. Це відображається і на житті пересічних громадян, адже сомалійці змушені підвищувати 

свої витрати на обслуговування нових автівок, що випускаються за стандартами ЄВРО-5, ЄВРО-6 і т.д. Але 

потреби в мешканців цієї країни в екологічному транспорті не є такими гострими, як наприклад в громадян 

Китайської Народної Республіки, у столиці якої люди хворіють та вмирають через смог, що спричиняється 

автівками. За аналогією, у 50-70-х роках потенційно нейтральні держави були змушені під впливом глобалізації 

ставити за пріоритет участь у вирішенні геополітичного протистояння «великих полюсів світу», приєднуючись 

до одного чи іншого політичного табору, і як наслідок, незалежно від сторони протистояння, підвищувати 
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витрати на обороноздатність своєї країни. Але, при цьому, справжнім пріоритетом для такої країни могло б 

стати проведення індустріалізації або вирішення проблеми класового відставання. 

Прихильники глобалізації виділяють також й такий позитивний феномен, як транснаціональні 

корпорації, що не належать жодній з держав та створюють свої підрозділи на територіях різних країн, 

пропонуючи місцевому населенню товари та послуги сучасної якості. Але, як продемонструвала практика, усі 

транснаціональні корпорації все одно мають чітку асоціацію з одної певною країною, а саме тією, де 

розташовується її головний офіс, а така організація виконує роль національного промислового гіганта на 

міжнародній арені і не більше.  

Окремою темою є і пересування робочої сили та людей в цілому, що спричиняє демографічні кризи у 

менш розвинених країнах. Вступивши до Європейського Союзу у 2007 році, Болгарія через деякий час 

зіштовхнулася із демографічними проблемами, пов’язаними відтоком людей до розвинених країн-членів ЄС. Як 

наслідок, сьогодні болгари – єдина офіційно вимираюча нація в Європі.  

Що ж робити країнам, які знаходяться у схожому становищі? Найефективнішим методом, на думку 

автора, є переймання досвіду країн, що зазнали усіх недоліків глобалізації, але змогли не тільки налаштуватись, 

але й стати важливими гравцями в світовій економіці та самостійно впливати. Такими прикладами є КНР, 

Сінгапур, ОАЕ, Катар, Ізраїль. Окремо можна виділити країни закритого типу, наприклад, Північну Корею. З 

одного боку, усе своє існування, їм доводиться самостійно створювати усі технології паралельно усьому світу, і 

відставання дуже велике. Так, на полях КНДР спахують землю трактори, що працюють на дровах, а в країні є 

тільки своя національна мережа інтернету. З іншого боку країна існує у своїй ідеологічно-господарській формі 

завдяки не допуску глобалізаційних процесів всередину держави. 

Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, що інтеграційні процеси глобалізованого світу – це 

поступове розповсюдження єдиних правил гри у світі. Як показує досвід, усі країни змушені погоджуватися з 

ними, оскільки утворення таких правил має ситуативний характер та витикає з практики. 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Парадигма сталого розвитку не втрачає своєї актуальності, 

незважаючи на досить тривалий строк її запровадження та реалізації. Залученню соціо-еколого-економічних 

складових в процесі господарювання сприяє мотивація населення розвинутих держав на забезпечення гідних 

факторів життєзабезпечення. Поряд з цим, новітній час вимагає вдосконалення принципів сталості та їх 

запровадження в економіку країн, виходячи з їх особливостей господарювання, ресурсного потенціалу тощо. 

Відповідно до вищевказаного обумовлена вагомість запровадження інклюзивності на глобальному рівні, яка 

полягає у використання можливостей всіх верств населення до загальногосподарського процесу, відповідно з 

чим й розподіляються матеріальні та нематеріальні блага у суспільстві, спрямовані на підвищення його 

добробуту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню запровадження принципів сталого розвитку активну 

увагу приділяв С.К. Харічков. Він зазначав: «Сталий розвиток України має розглядатися як процес постійного 

перетворення (трансформації) якісних та кількісних характеристик суспільних відносин в державі як 
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національній соціо-еколого-економічній системі з дотриманням її рівноважності, збалансованості, 

гармонійності, стабільності, конкурентоспроможності, інноваційності та безпеки, спрямований на досягнення 

динамічної рівноваги між суспільством, економікою та навколишнім природним середовищем, що забезпечує 

при цьому добробут нинішніх та майбутніх поколінь нації» [1, с. 318]. Б.В. Буркинський, В.Н. Степанов та С.К. 

Харічков запропонували дивитись на сталий розвиток через призму динамічної рівноваги, визначаючи останній 

як здатність системи витримувати зміни, створені зовнішніми і внутрішніми впливами в економічних та 

екологічних підсистемах, а також здатність збереження визначеної динамічної рівноваги [2, с. 142]. У середині 

2000-х років на зміну традиційним моделям розвитку прийшла концепція інклюзивного зростання. 

Передумовою зміни парадигми економічного розвитку країн є суттєве розшарування суспільства та зростання 

частки бідного населення внаслідок фінансово-економічних криз та дефіциту факторів виробництва. Теорія 

«економічного зростання в інтересах бідних” (pro-poor growth), авторами якої були економісти Н. Каквані та Е. 

М. Пернія, полягає в тому, що бідність скорочується за умови зростання всіх доходів з однаковою швидкістю. 

Послідовники цієї теорії Равальйон та Чен визначили її сутність як зростання, що зменшує рівень бідності [3]. 

Введення поняття «інклюзивне зростання» було ініційовано Азійський банком розвитку у 2007 році, яке 

спрямоване на залучення найменш забезпечених верств населення в розширення ринкових можливостей з 

акцентом на покращення базових послуг у галузі охорони здоров’я, освіти, інфраструктури [4]. У 2015 році 

ООН затвердили цілі сталого розвитку, серед яких зазначено й інклюзивний розвиток в якості сприяння 

стійкому, всеосяжному та стабільному економічному зростанню, повноцінній та продуктивній зайнятості й 

забезпеченню гідної праці для всіх верств населення [5]. У травні 2017 році ЄБРР ухвалив Стратегію 

економічної інклюзивності (2017–2021 рр.). Метою цієї стратегії є прискорення переходу країн до інклюзивної 

ринкової економіки, використовуючи силу приватного сектора для створення економічних можливостей для 

усіх [6]. Але в Україні поки що така стратегія відсутня. 

Формулювання мети роботи. В зв’язку з актуальністю обраної теми, головно метою статті є 

обґрунтування інноваційного підходу до процесу сталого розвитку економіки України за рахунок 

запровадження інклюзивності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. 

Інклюзивна економіка і інклюзивний економічне зростання в останні роки стало центральною темою в 

документах міжнародних та наднаціональних організацій. В основу концепції інклюзивної розвитку покладено 

розвиток нових інноваційних цифрових бізнес-моделей, в тому числі онлайн-платформ, економіки спільного 

користування для забезпечення процвітання, соціального і культурного прогресу і розвитку світових країн.  

Організація економічного співробітництва та розвитку пропонує ряд грошових і негрошових 

вимірювань для визначення концепції інклюзивності, такі як дохід і достаток, зайнятість, професійні навички і 

освіту, стан здоров'я, якість навколишнього середовища, особиста безпека, інфраструктура і житлові умови. 

В Україні, на початку XXI ст. на базі економічного зростання скорочувалася кількість бідних, а доходи 

найменш забезпечених росли швидше, ніж у інших, тобто таке зростання можна назвати інклюзивним; однак 

зупинка реформ, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, диверсифікацію економіки і рішення 

інфраструктурних проблем, ставить під загрозу колишні успіхи в забезпеченні інклюзивного зростання і 

соціальні завоювання останніх років, фіксує Всесвітній банк в доповіді. Аналітики Світового банку 

підтверджують зниження фактичних показників економічного зростання за рахунок низьких капіталовкладень і 

повільного зростання продуктивності праці. 

В останньому докладі Всесвітнього економічного форуму приводиться аналіз інклюзивного розвитку 

країн, вибірку з якого подано в таблиці 1. 

Виходячи з параметрів розвитку Україну характеризує досить низький ВВП, що обумовлюється низько. 

продуктивністю праці, низькими доходами, великим державним боргом, при чому чисті заощадження 

знаходяться на недопустиму рівні. 

 

Таблиця 1 - Параметри інклюзивного розвитку країн (складено за даними [7]) 

Країни 

Показники 

ВВП 

Per capita, $ 

Продуктивність 

праці, 

$ 

Тривалість 

життя, р. 

Медіаний 

дохід, $ 

Чисті 

заощадження, 

% 

Держборг 

ВВП, 

% 

Швейцарія 75551 93491 73,1 56,1 15 45,7 

Швеція 54989 93491 72 45,2 14,2 43,4 

Нідерланди 50925 87961 72 45,2 18,9 65,2 

Сінгапур 51855 138815 73,9 - 37 104,7 

Півн.Корея 25023 68416 73,2 - 19,2 40,3 

Естонія 17762 53118 69 23,9 19,2 40,3 

Казахстан 10547 46769 63,3 10,6 4,6 21,9 

Беларусь 4970 10619 65,2 12,2 11,5 49,5 

Україна 2824 17157 64,1 11,4 -0,5 80,1 

Молдова 1971 14230 64,9 8,2 14,5 41,5 
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За статистичними даними, через значні обсяги соціальних видатків нерівність доходів в Україні 

залишається однією з найменших у світі [8]. За даними ООН, налічується лише близько 6 країн, де 

спостерігається менша нерівність доходів, ніж в Україні, до них належать: Угорщина, Фінляндія, Боснія, Чехія, 

Японія та Фінляндія. Однією з можливих причин того, що Україна посідає провідні місця в рейтингах країн із 

найбільш рівномірним розподілом доходів, є те, що при обчисленні індексу Джині тіньова частина економіки 

не враховується, що у разі України може значною мірою спотворити реальний стан речей. 

Показник інклюзивного розвитку країни має у своїй основі показники стійкості економічного розвитку 

та розшарування/нерівності суспільства за багатьма параметрами. 

При цьому інклюзивний підхід несе довгострокову перспективу, оскільки основна увага приділяється 

продуктивній зайнятості як засобу зменшення розшарування суспільства за рівнем доходів та підвищення рівня 

життя менш забезпечених верств населення, і в кінцевому підсумку – збережене довкілля і здорове суспільство 

виправдають зусилля на впровадження інклюзії [9]. 

Інклюзивне зростання покликане забезпечувати справедливі можливості для економічних учасників під 

час економічного зростання та рівноправ’я секторів економіки та верств населення, а також зосереджує увагу 

на рівності людського капіталу, екологічного стану довкілля, соціального захисту, продовольчої безпеки тощо. 

В сучасних умовах розвитку України впровадження концепції інклюзивного розвитку має важливе значення, 

оскільки вона: може стати поштовхом для економічного підйому без застосування жорстких заходів; враховує 

диверсифікованість економіки; акцентується на проблемах соціальної несправедливості та екології; сприяє 

зростанню зайнятості. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в даному напрямку. Таким чином, в 

Україні стратегічно важливо реалізовувати державну політику підтримки найбільш інноваційних і креативних 

секторів економіки міст та регіонів в контексті формування надійної бази для прориву і підвищення 

конкурентоспроможності в глобальному масштабі, що обумовлено практичним вичерпанням потенціалу 

традиційних чинників економічного зростання, а також новітніми трендами сталого розвитку. 
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(Одеса, Україна) 

 

Розподіл витрат за різними видами послуг являється на сьогодні основним методом обліку витрат для 

сфери послуг. У міжнародній практиці вже давно використовуються інші підходи, але вони ще активно не 

застосовуються у діяльності закордонних підприємств, отже і для українських підприємств ці методи знаходять 

на стадії розробки. 

Проблеми відносно розподілу витрат, які виникають на підприємствах сфери послуг були розглянуті в 

працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців таких як: Бутинець Ф.Ф. [1] (розглядав витрати та їх 

класифікацію для потреб управління); Венгерська Н.С. [2] (особливості управління витратами в умовах 

розвитку сфери послуг на регіональному рівні); Пилипенко Ю.І. [3] (соціально-відповідальна поведінка бізнесу 

при формуванні витрат на послуги); Сахно Є.Ю. [4] ( вплив державного регулювання сфери послуг на процес 

формування витрат на послуги) та інші. 

Метою роботи є визначення напрямів та розглядання особливостей методів розподілу витрат для сфери 

послуг. 

Діяльність у сфері послуг має багато спільних рис з іншими організаційними системами, серед яких 

можна виділити наявність деякої послідовності операцій в діяльності. Так операції у економічній літературі 

розглядаються як окремі бізнес-процеси, а головною характеристикою будь-якого бізнес-процесу є пов’язані з 

ним витрати. Сам бізнес-процес формується на основі декількох видів діяльності, які виконуються для 

досягнення конкретної цілі.  

В той же час для виконання того чи іншого виду діяльності може знадобитися реалізація не одного 

бізнес-процесу, а цілої групи. До того ж для розуміння, які операції відносяться до певних видів послуг, зручно 

групувати бізнес-процеси за видами діяльності. Це також дозволить виявити бізнес-процеси, які 

використовуються одночасно для різних видів діяльності.  

Надання певного виду послуг можна розглядати як процес, що охоплює усю сферу діяльності 

підприємця, до того ж, у багатьох випадках на підприємця покладається обслуговування одночасно декількох 

близьких за змістом послуг, а не якоїсь одної окремої. При цьому, види даних послуг тісно пов’язані з видами 

організаційних і фінансово-економічних бізнес-процесів. 

Опираючись на технічні можливості підприємця (наявність та якість відповідного обладнання), в 

межах групи формується відповідний набір послуг, який складається як з основних так і з додаткових послуг. 

Взагалі розподіл витрат в сфері послуг повинен здійснюватися виключно в рамках однієї технологічної 

групи. 

Кожна технологічна група складається з набору певних базових послуг, виконання яких є обов’язковим 

для отримання кінцевого результату. Визначення цих базових послуг являється важливим питанням для 

підприємців, які займаються наданням послуг. 

Потреба у використані обліку витрат на основі бізнес-процесів обумовлена відсутністю необхідних 

нормативів для впровадження нормативних методів обліку. Це також дозволяє користуватися рекомендаціями 

та досвідом інших країн відносно ведення діяльності в сфері послуг. 

Розподіл витрат рекомендується здійснюватися в межах однієї технологічної групи послуг. Виявлення 

видів та груп бізнес-процесів має допомогти надати комплексну характеристику всіх витрат, які здійснює 

підприємець при наданні послуг [1]. 

Прямими витратами для сфери послуг можна вважати експлуатаційні витати, які напряму пов’язані з 

наданням послуги в різних сферах. Найважливіші серед них: матеріальні, оплата праці, нарахування на оплату 

праці та амортизація. В свою чергу амортизація ділиться на два напрямки: на основні засоби та на 

нематеріальні активи. 

Напрямі витрати охоплюють накладні витрати на організацію та безпосередньо саме виробництво 

послуги. Необхідно зазначити, що на противагу прямим витратам, які безпосередньо відносяться на процес 

виробництва послуги, непрямі (накладні) витрати розподіляються непрямо, а у формі надбавок до прямих 

витрат [4].  

Такий метод найчастіше використовується, якщо частка накладних витрат у загальних витратах 

відносно невелика. 

Використання ABС-методу дозволить проаналізувати та розподілити накладні витрати більш детально. 

Це дозволить замість аналізу витрат за місцями їх виникнення перейти до аналізу витрат за виробничими 

процесами на надання послуги, що робить накладні витрати більш прозорими. Відповідно до цього накладні 

витрати можна поділити на частково задіяні у виробництві послуги (накладні виробничі витрати) та на 

необхідні для організації процесу виробництва послуги (накладні невиробничі витрати) [3]. 

Після визначення видів діяльності необхідно проводити групування витрат для кожного бізнес-

процесу. Таке групування дозволить зробити аналіз питомої ваги окремих видів витрат. В сфері послуг, як 
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правило, найбільшу вагу мають фонд оплати праці, нарахування на оплату праці, амортизація та матеріальні 

витрати. 

Визначення трудових витрат необхідно проводити виходячи з: 

- витрат часу на виконання бізнес-процесів мають встановлюватися та визначатися на підставі: 

застосування методів експертної оцінки; статистичних даних з вимірювань та випробувань під час тестування 

та сертифікації; 

- кількості бізнес-процесів визначається або експертним, або розрахунковим методом, або на основі 

статистичних даних. 

Кількість бізнес-процесів пов’язана з необхідністю контролю щоденного обслуговування, тому 

кількість бізнес-процесів приводиться до кількості робочих днів [2]. 

Підприємець може самостійно обирати метод, за яким буде нараховуватися амортизація, приймаючи до 

уваги спосіб отримання доходу (прибутку) та може змінювати його відповідно до очікуваних змін в діяльності. 

Як правило, для сфери послуг використовують прямолінійний метод, так як даний метод відносно простий і не 

потребує багато вихідної інформації, яку важко виявляти в діяльності сфери послуг (наприклад, витрати 

майбутніх періодів). 

Отже, можна визначити, що операції у економічній літературі розглядаються як окремі бізнес-процеси, 

а у багатьох випадках на підприємця покладається обслуговування одночасно декількох близьких за змістом 

послуг. Розподіл витрат в сфері послуг повинен здійснюватися виключно в рамках однієї технологічної групи, 

яка складається з набору певних базових послуг, виконання яких є обов’язковим для отримання кінцевого 

результату. Виявлення видів та груп бізнес-процесів має допомогти надати комплексну характеристику всіх 

витрат, які здійснює підприємець при наданні послуг. 

Серед особливостей методів розподілу витрат в сфері послуг можна виділити наступні: якщо частка 

накладних витрат у загальних витратах відносно невелика, то непрямі (накладні) витрати розподіляються 

непрямо, а у формі надбавок до прямих витрат; використання ABС-методу дозволить проаналізувати та 

розподілити накладні витрати більш детально; групування витрат дозволяє зробити аналіз питомої ваги 

окремих видів витрат; метод нарахування амортизації обирається підприємцем самостійно. У подальшому 

необхідно впроваджувати у діяльність українських підприємств сфери послуг досвід зарубіжних компаній як 

відносно розподілу витрат, так і всієї діяльності загалом. 
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В період процесів глобалізації та інтеграції в міжнародному просторі все більшого значення для 

підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, набуває формування раціональної послідовності 

планування такої діяльності. Такий вид управлінської діяльності сприяє одержанню додаткового прибутку за 

рахунок повнішого використання переваг міжнародної праці та міжнародної інтеграції, а також визначенню 

перспектив і можливих варіантів розвитку зовнішньоекономічної діяльності організацій. Саме тому технологія 

планування зовнішньоекономічної діяльності сьогодні стає особливо актуальною. 

Питання удосконалення процесу планування діяльності підприємства висвітлено в працях: І. Ансоффа, 

А. Файоля, У. Тейлора, Г. Черча. Також дослідженнями займались: В. Царьова, О. Орлова, Г. Тарасюк, О. 

Пшик-Ковальська, В.А. Горемикін та ін. Проте, систематизація планування зовнішньоекономічної діяльності 

потребує подальшого вивчення.  

Метою роботи є виявлення поетапного процесу планування зовнішньоекономічної діяльності та 

групування основних цілей експортно-імпортної діяльності підприємств. 

Перебудова економіки, перехід від адміністративно-командної економіки до ринкової призвів не тільки 

до критики старих методів планування, а й до відмови від планування взагалі або неправильного розуміння 

місця планування в ринковій економіці. Одна з особливостей ринкової економіки - це її невизначеність, тому 

планування як функція управління однієї з цілей має передбачення різних проявів невизначеності ринкового 

середовища і вироблення відповідних способів скорочення їх несприятливих наслідків для підприємства. 

Сформована в Україні економічна ситуація - інфляційні процеси, неплатежі, нестабільність прийнятих 

державою рішень у сфері митного регулювання - об'єктивно ускладнює планування зовнішньоекономічної 

діяльності. Нерозвиненість планування ЗЕД на підприємствах пояснюється ще й тим, що основною формою 

ЗЕД є не виробниче кооперування, а експортно-імпортні операції, які часто носять нестабільний характер. 

Довготривале планування, як і стратегічне, необхідно і практично здійснюється великими українськими 

підприємствами, виробничо-господарська діяльність яких побудована на принципах вертикальної інтеграції. 

В умовах адміністративно-командної економіки основним методом розробки плану були методи 

екстраполяції, тобто враховувалася динаміка різних показників на п'ять років в минулому, і на їх основі 

розроблявся план за п'ять років вперед з урахуванням поправочних коефіцієнтів. 

В сучасних умовах при плануванні на підприємстві існує абсолютно новий підхід: не планування 

майбутнього виходячи з минулого, а планування сьогоднішнього виходячи з майбутнього, при цьому 

поліпшується процес прийняття поточних (оперативних) рішень. Змінився і підхід до визначення майбутнього - 

виходячи не з можливостей виробництва, а на основі досліджень ринку, коли вихідним пунктом планування 

виробництва стає маркетинг, вплив ринкового попиту і його формування. 

Так як планування є центральною ланкою ефективного управління, світова практика розробила і 

успішно реалізує наступні схеми планової діяльності: 

– планування на макрорівні і мікрорівні, регіональному і міждержавному рівнях; 

– директивне, індіректівное (непряме) і індикативне планування; 

– планування маркетингу, фінансів, кадрів і інших видів управлінської діяльності; 

– розробка стратегічних і тактичних планів; 

– складання планів на основі балансових, оптимізаційних і програмно-цільових методів. 

Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства складається з наступних етапів [1, 

с.224]: 

– установлення цілей та завдань ЗЕД; 

– вибір та обґрунтування виду ЗЕД; 

– інформаційне забезпечення для оцінки та аналізу чинників, які впливають на ЗЕД; 

– оцінювання та аналіз чинників, які впливають на ЗЕД; 

– прогнозування умов функціонування та результатів конкретного виду ЗЕД; 

– вибір та обґрунтування методів планування ЗЕД; 

– формування моделі планування ЗЕД. 

Слід зауважити, що для завершеного процесу планування доцільно ввести зворотний зв’язок, щоб 

повернутися на будь-який з попередніх етапів для нейтралізації відхилень. 

Плани зовнішньоекономічної діяльності, як правило, ґрунтуються на спеціальних маркетингових 

програмах - пропозиціях щодо розширення зовнішньоекономічної діяльності, що вказують найбільш 

перспективні зовнішні ринки, методи їх освоєння і підвищення міжнародної конкурентоспроможності фірми і її 

товарів. 

Плани зовнішньоекономічної діяльності доволі часто супроводжуються бізнес-планами проектів 

розвитку і вдосконалення роботи фірми за кордоном, в яких наводиться обґрунтування необхідності залучення 
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відповідних коштів із зовнішніх джерел і доводиться загальна ефективність проекту і реальність можливості 

його окупності та прибутковості. 

Оскільки відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. №1560-

ХІІ зі змінами та доповненнями існує значне різноманіття видів зовнішньоекономічної діяльності (експорт та 

імпорт продукції, капіталів, робочої сили, міжнародні фінансові операції, кредитні та розрахункові операції, 

товарообмінні операції, валютні операції, наукова, науковотехнічна, науково-виробнича, навчальна діяльність з 

іноземними суб’єктами господарювання тощо), то відповідно існують особливості щодо здійснення планування 

такої діяльності [2]. 

Зовнішньоекономічну діяльність підприємств ототожнюють зазвичай зі здійсненням експортної та 

імпортної діяльності (на таку діяльність припадає близько 80 % усіх здійснюваних у ЗЕД операцій). 

Початковим етапом планування ЗЕД підприємства є цілі (визначення цілей ЗЕД). Цілі планування експортних 

та імпортних підприємства деталізують залежно від його загальних цілей.  

Цілі експорту: розширення виробництва; збільшення прибутку завдяки освоєнню нових ринків; 

економія на масштабах виробництва; підвищення чи підтримка техніко-економічного рівня виробництва під 

впливом міжнародної конкуренції; збільшення валютних ресурсів підприємства; диверсифікація виробництва.  

Цілі імпорту: розширення виробництва; збільшення прибутку за рахунок нових внутрішніх ринків; 

модернізація і розширення виробничого потенціалу; економія на заміні сировини і обладнання ефективнішою 

зарубіжною продукцією; розширення асортименту на національному споживчому ринку.  

Загалом від коректності та чіткості цілей ЗЕД залежать орієнтири та перспективи функціонування 

підприємства на міжнародному ринку. Розглянемо детальніше, якими можуть бути цілі ЗЕД 

Вироблення ефективних цілей зовнішньоекономічної діяльності підсилює спонукальні мотиви, 

встановлює чіткі стандарти і довгострокові орієнтири роботи. Керівники вищої ланки визначають стратегічні 

цілі, спрямовані на вирішення спільних проблем, які відносяться до підприємства в цілому. Вони повинні 

охоплювати наступні основні області [3]: 

– ринок; 

– нововведення; 

– людські, матеріальні та фінансові ресурси; 

– продуктивність; 

– соціальна відповідальність; 

– прибуток. 

Керуючі середньої ланки встановлюють тактичні цілі, спрямовані на вирішення проблем підрозділів і 

описують результати, необхідні для досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Менеджери нижчого рівня встановлюють оперативні цілі, пов'язані з вирішенням поточних завдань і 

характеризують результати, необхідні для досягнення тактичних і стратегічних цілей організації. 

Після визначення цілей зовнішньоекономічної діяльності створення спільного підприємства 

здійснюється в наступній послідовності: 

– пошук і вибір іноземного партнера; 

– підготовка протоколу про наміри; 

– розробка техніко-економічного обґрунтування; 

– узгодження установчих документів та реєстрація спільного підприємства. 

Планування зовнішньоекономічної діяльності повинно враховувати функціонуючу систему 

міжнародних ринків і спеціальних економічних зон. 

Незважаючи на значні наукові здобутки вітчизняних та іноземних вчених, такі аспекти планування 

зовнішньоекономічної діяльності, як взаємозв’язок цілей підприємства із напрямком роботи підприємства за 

кордоном та дотримання поетапного процесу планування ЗЕД залишаються невирішеними. та потребують 

подальшого вивчення 
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Загальний аналіз ступеня доларизації української економіки, проведений за двома групами показників, 

які відображають заміщення функцій грошей, як засобу платежу та функцій світових грошей, дозволив зробити 

наступні висновки. Згідно з проведеними розрахунками коефіцієнтів кредитної залежності населення та 

залежності національної економіки від кредитів міжнародних фондів, українську економіку можна віднести к 

економікам з виском ступенем доларизації. Сьогоденні ступень залежності української економіки від кредитів 

МВФ є досить вагомою. При чому, за останні роки спостерігається ефект накопичення державного боргу, в 

2017 році його частка складає майже 72% від ВВП країни (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка зміни частки державного боргу України відносно ВВП за період 2010- 2017 рр. 

(%) (джерело: удосконалено на підставі [2]) 

 

За останні вісім років, коефіцієнт доларизації мав тенденцію до збільшення, але критичної позначки він 

сягнув у 2014 році, коли частка державного боргу відносно ВВП країни склала 69,4%. Поступове збільшення 

цього показника в наступні роки демонструє збільшення залежності України від зовнішнього кредитування та 

відсутність темпів економічного зростання. Гарантований державою, борг, також зростав за цей період, але в 

2017 році його частка майже наблизилася до рівня 2010 року. Розглядаючи динаміку зростання державного 

боргу України в розрізі іноземних валют еквівалентно долару, можна стверджувати про значну залежність від 

долару, як засобу платежу по кредитах (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динаміка зростання державного боргу України за 2003 -2015 рр. (млрд. дол.)  

(джерело: удосконалено на підставі [2, 7]) 
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Цю залежність підтверджує структура державного боргу України в іноземній валюті, в який частки 

валют еквівалентно доларовим розрахункам виглядають наступним чином: 44% боргу представлено в доларах 

США (29,1 млрд. дол.); 30% державного боргу складає борг в гривневому еквіваленті (19,5 млрд. грн.); 6% 

складає борг, виражений у євро (3,9 млрд. євро); незначна частка державного боргу представлена в канадських 

доларах на суму 0,3 млрд. дол. та в японській йені на суму 0,2 млрд. дол. 

Аналіз основних показників макроекономічного розвитку країни, дозволив також зробити висновок 

щодо наявність негативного зовнішньоторговельного сальдо країни, що відбувається на валютному курсі та 

створює дефіціт валюти в країні. Крім того, цей показник опосередковано свідчить про низьки темпи 

економічного зростання та слабку конкурентоспроможність країни на міжнародних ринках збуту. Динаміка 

зовнішньоторговельного сальдо Украіни представлена через коефіціент співідношення суми імпортних 

операцій до експортних поерацій представлена на рис. 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Відношення імпортних операцій до експортних за період з 2008 по 2017 рр.(%)  

 (джерело: удосконалено на підставі [2, 7]) 

 

Динаміка часток відношення імпортних операцій до експортних демонструє перебільшення імпортних 

операцій над експортними, що свідчить про зниження експортного потенціалу країни та прихований дефіцит 

валюти для розрахунків по імпортних угодах. Ситуація дефіциту валюти для розрахунків за 

зовнішньоторговельними угодами ускладнюється необхідність погашення та обслуговування зовнішнього 

державного боргу, що потребує додаткових валютних резервів. 

Ще одним вагомим показником доларизації економіки є коефіцієнт кредитної залежності від іноземної 

валюти, який розраховується, як відношення суми споживчих кредитів в доларах до суми чистого доходу 

населення. З причини обмеженості доступу щодо отримання деяких даних, на основі інформації Держаної 

статистики України, був розрахований коефіцієнт загальної кредитної заборгованості по кредитах населення, 

що дало в подальшому можливість відокремити частку кредитів в іноземній валюті. На рис. 4 представлено 

загальний коефіцієнт кредитної заборгованості в Україні, який було розраховано шляхом відношення суми 

споживчих кредитів до приведеного національного доходу. Показник кредитної заборгованості показує, що 

суми споживчих кредитів перебільшують приведеного національного доходу за період з 2009 по 2015 рр. В цей 

період був створений прецедент, коли видача кредитів населенню перебільшувала суму національного доходу 

від 50% до 111,6% у 2010 році. 

Частка кредитів, виданих в іноземній валюти від загальної суми споживчих кредитів коливалась від 

60% до 65%. Такий дисбаланс стимулював попит на іноземну валюту для внутрішніх розрахунків. Тим самим 

підсилюючи дефіцит валюти на внутрішньому ринку, який поглиблювався негативним зовнішньоторгівельним 

сальдо. Цей механізм цілком пояснює економічну кризу в Україні. Наступним вагомим показником оцінки 

ступеня доларизації на макроекономічному рівні є коефіцієнт глобальної доларизації, який визначається 

відношення частки міжнародних угод в доларах до ВВП країни. 

Динаміка зміни коефіцієнту глобальної доларизації для України за період 2007 – 2017 рр. представлена 

на рис. 5. 

Як видно з розрахунків, значення цього коефіцієнту має тенденцію до циклічності його показника. 

Проте, за весь період його значення було в межах критичного рівня, за виключенням двох років (2009р., 

2013р.). 
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Рисунок 4 – Коефіцієнт кредитної заборгованості за сумою споживчих кредитів за період з 2008 по 2017 рр. 

(джерело: удосконалено на підставі [2]) 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Динаміка зміни коефіцієнту глобальної доларизації для України за період 2007 -2017 рр.  

(джерело: удосконалено на підставі [2, 7]) 

 

Цей показник показує рівень перебільшення міжнародних угод в іноземній валюті над рівнем ВВП 

країни. З розрахунків видно, що цей показник знаходиться на рівні критичних значень, при чому в кризисні 

роки спостерігається його різке зростання, в діапазоні значень більше 1. Проведений аналіз показників 

доларизації на макрорівні дозволяє зробити висновок про високий рівень доларизації економіки України. 
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Вітчизняна теорія і методологія управління людським капіталом в інноваційній економіці представлені 

різноманітними концепціями, але специфіка управління людським капіталом, обумовлена інноваційним 

розвитком ще не розкрита в повному обсязі. 

Актуальною проблемою в управлінні людським капіталом є неможливість забезпечити ефективне 

управління на базі традиційних підходів, які були розроблені в економічних умовах, в яких сучасні інноваційні 

організації вже не здійснюють свою діяльність. У зв'язку з цим, виникла необхідність вирішення наукової 

проблеми розвитку методології управління людським капіталом інноваційної організації. 

В контексті інтенсивної глобальної конкуренції і постійно зростаючої швидкості технологічного 

розвитку інновації розглядаються як обов'язкова умова для виживання підприємств в динамічному ринковому 

середовищі. З цієї причини в даний час більш, ніж будь-коли, підприємства змушені оновлювати свій 

продуктовий портфель і впроваджувати інновації. Тільки з новими продуктами вони можуть підтримувати своє 

конкурентне становище, збільшувати виручку і прибуток, а також підвищувати вартість бізнесу. Для того, щоб 

максимізувати інноваційний успіх, необхідно створити правильні умови і сприятливе середовище. 

На практиці реалізація політики щодо підвищення інноваційної активності підприємства зводиться до 

управління знаннями, джерелами яких є людські ресурси. Багато дослідників визнають, що основу для 

створення інновацій (інноваційний потенціал) формує так зване неявне знання, під яким розуміється 

неформалізована передача досвіду та інформації в процесі практичної діяльності. Так, Р.Е. Поттер і П.А. 

Батхазард підкреслюють роль неявного знання в якості одного з ключових важелів для досягнення 

інноваційного успіху [7]. 

Щоб зрозуміти, як потрібно управляти людськими ресурсами з урахуванням специфіки 

функціонування інноваційної сфери, необхідно проаналізувати, як підприємства створюють нові знання і, що 

більш важливо, як вони ці знання передають. Інновації, які є однією з головних форм створення організаційного 

знання, не можуть бути повністю пояснені з точки зору обробки інформації або вирішення проблем. Інновації - 

це скоріше процес, в якому підприємство виявляє проблеми, а потім активно розробляє нові знання для їх 

вирішення [6]. 

Основні чинники інноваційного розвитку регіону можна класифікувати на дві групи взаємозалежних 

чинників, які визначають результативність і ефективність процесів інноваційного розвитку регіону: внутрішні 

чинники, які спрямовані на встановлення і управління інноваціями учасників регіону, а також зовнішні, які 

сприяють розширенню меж і масштабів інноваційної діяльності в регіоні. Зовнішніми факторами інноваційного 

розвитку регіону вважаються фактори, які зумовлюють взаємодію учасників регіону з соціальним та 

економічним середовищами: 

– застосування зовнішніх джерел ресурсів для забезпечення підтримки фаз інноваційних процесів 

учасників регіону: від формулювання ідеї інноваційної розробки і створення нововведення до комерціалізації 

результатів інноваційної діяльності; 

– встановлення комунікацій з діловими партнерами, замовниками, конкурентами, інвесторами, 

дослідницькими структурами і закладами вищої освіти (ЗВО) з питань підвищення рівня інноваційного 

потенціалу регіону [5]; 

– лобіювання стратегічних інтересів учасників регіону в державних структурах управління. 

Внутрішніми факторами інноваційного розвитку регіону слід вважати суттєві особливості учасників 

регіону, які відрізняють їх від конкурентів, а також визначають інноваційну готовність і спроможність регіону: 

– забезпечення вмотивованості керівництва; 

– забезпечення інтеграції організаційно-управлінських та технологічних інновацій [1]; 

– забезпечення високого рівня продуктивності праці учасників регіону; 

– забезпечення ефективних відносин з працівниками, широке залучення працівників в інноваційні 

процеси учасників регіону; 

– забезпечення безперервного організаційного навчання в регіоні; 

– побудова ефективної системи маркетингу, яка здійснює комплекс комунікацій з споживачами 

продукції, послуг регіону; 

– ефективне управління інфраструктурою, якістю, організаційним розвитком учасників регіону. 

Крім цього, внутрішні чинники інноваційного розвитку регіону слід поділити на дві взаємопов'язані 

групи. Першу групу утворюватиме чинники інноваційного розвитку регіону, які формують систему внутрішніх 

соціальних і економічних відносин між учасниками регіону і визначають способи раціональних взаємодій із 

зовнішніми факторами інноваційної діяльності даних учасників. У свою чергу, другу групу формують чинники 
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інноваційного розвитку регіону, які характеризують «внутрішні ресурси» або потенціал учасників регіону. До 

першої групи внутрішніх факторів інноваційного розвитку регіону слід віднести: 

– форми власності щодо засобів промислового виробництва, які визначають характер і спрямованість 

інноваційних інтересів учасників регіону, спрямованість всієї системи інноваційних відносин у регіоні, 

включаючи і відносини управління інвестиціями в інновації учасників регіону; 

– організаційні структури, які обумовлюють мобільність системи інноваційних відносин при прийнятті 

управлінських рішень учасниками регіону, а також ступінь відповідності / невідповідності зазначених рішень 

впливу факторів зовнішнього середовища інноваційної діяльності учасників регіону [2]; 

– «розміри учасників регіону», що визначають їх інноваційний потенціал і приналежність до категорій: 

«великі», «малі», «середні» учасники регіону; 

– спеціалізація учасників регіону, що характеризує їх знаходження в ланцюжку промислового 

виробництва або інфраструктурного обслуговування інновацій в регіоні, основну мету інноваційної діяльності, 

позицію на цільових ринках і рівень конкурентоспроможності на цільових ринках [4]. 

Розмір учасника регіону впливає на його здатності до концентрації фінансових і людських ресурсів для 

розробки і впровадження інновацій. При всіх рівних умовах ведення інноваційної діяльності, чим більше 

учасник регіону, тим більше у нього можливостей по відволіканню частини своїх ресурсів в сферу інноваційної 

діяльності. 

Друга група внутрішніх чинників інноваційного розвитку регіону включає: 

– фінансове становище учасників регіону, яке дає уявлення про фінансову стійкість учасника регіону, 

ступеня його залежності від джерел зовнішнього фінансування інноваційної діяльності, платоспроможність 

учасника регіону і, як результат, можливість відлучення ресурсів для ефективної реалізації інноваційних 

програм і проектів регіону; 

–   інноваційний потенціал, який характеризує можливості учасників регіону в сфері НДДКР; 

– виробничий потенціал, який характеризує виробничу базу учасника регіону, його можливість 

виробляти продукцію, послуги з високим рівнем доданої вартості, рівень виробничої потужності [3]; 

– людський капітал, який визначає рівень професійної та інноваційної готовності і кваліфікації 

працівників - учасників регіону, які необхідні для інтенсифікації та підвищення результативності рівня 

інноваційної активності в регіоні. 

Слід зазначити, що найбільш важливим внутрішнім чинником  інноваційного розвитку регіону є саме 

фактор людського капіталу, який, тим більше в рамках внутрішніх ресурсів, дозволяє керівництву регіону 

забезпечити його взаємозв'язок з інноваційним потенціалом учасників регіону. При цьому правильніше 

говорити, що важливим внутрішнім фактором інноваційного розвитку регіону слід вважати достатність 

людського капіталу. Більш висока достатність людського капіталу, яка характеризується високим рівнем 

отриманої освіти і кваліфікації працівників - учасників регіону, призводить, як результат, до ефективності 

використання інноваційного потенціалу та виробничих ресурсів, що ще раз підкреслює важливість 

застосування синергетичного наукового підходу до управління інноваційним потенціалом і людським 

капіталом як елементами, що доповнюють теорії інноваційного розвитку регіону. 

Саме людський капітал забезпечує креативні здібності працівників учасників регіону сприймати і 

ініціювати нові ідеї, які потім призводять до появи нових нововведень на цільових ринках. Людський капітал як 

фактор інноваційного розвитку визначає спроможності учасників регіону здійснювати власні затребувані 

ринком НДДКР, а також копіювати і відтворювати нові продукти, послуги, створені іншими економічними 

суб'єктами. 

Надаємо далі класифікацію функцій управління людським капіталом як важливим фактором 

інноваційного розвитку конкретного регіону. Також покажемо характер впливу функцій управління людським 

капіталом на інноваційний розвиток регіону. Всього можна виділити три види функцій управління людським 

капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону: економічні, соціальні і інфраструктурні. До економічних 

функцій управління людським капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону слід віднести: 

1. Функцію глобального управління якістю людського капіталу регіону (функцію диверсифікації 

джерел відтворення людського капіталу для підвищення рівня інноваційної активності учасників регіону). На 

процеси глобального управління якістю людського капіталу в інтересах інноваційного розвитку регіону 

впливають культурне середовище, культурні бар'єри, різні нормативні вимоги та інші фактори. На основі 

формування моделей з управління людським капіталом учасники регіону ефективно координують діяльність 

своїх працівників в різних містах і країнах, охоплюють стосовно до реального масштабу часу кілька 

перспективних напрямків створінь нововведень. Фактично в рамках реалізації даної функції забезпечується 

розробка альтернативних можливих сценаріїв інноваційного розвитку регіону з урахуванням розуміння 

глобальних можливостей і сильних сторін окремих учасників системи. 

2. Функцію забезпечення готовності кількісного складу людського капіталу для розробки і 

впровадження різних видів інновацій в регіоні (функція обґрунтованого найму новаторів). Ця функція 

управління людським капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону пов'язана з регулюванням 

кількісної характеристики працівників в рамках нарощування або оптимізації структури інноваційного 

потенціалу учасників даного регіону. Ця функція дозволяє встановити, скільки необхідно людських ресурсів у 
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учасників регіону для ефективного створення і обслуговування нових інноваційних технологій. Критерієм 

впливу даної функції управління людським капіталом на інноваційний розвиток регіону виступає досягнутий і 

потенційний рівень виробничої потужності машин і устаткування, а також середній рівень продуктивності 

праці працівників в регіоні.  

У свою чергу, до соціальних функцій управління людським капіталом в інтересах інноваційного 

розвитку регіону слід віднести: 

1. Функцію забезпечення необхідних базових навичок, умінь і знань працівників регіону в інноваційній 

сфері (функцію забезпечення базових здібностей працівників регіону до здійснення різних інновацій). Ця 

функція управління людським капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону пов'язана з аналізом 

певних базових якостей і знань, якими володіють працівники учасників регіону і які можуть знадобитися для 

освоєння різних інноваційних технологій, створення нововведень. З точки зору оцінки характеру впливу даної 

функції управління людським капіталом на інноваційний розвиток регіону в учасників регіону з'являється 

розуміння якості базової освіти, здібностей працівників регіону до створення або впровадження нових 

технологій, а також суті майбутніх інноваційних перетворень учасників регіону, пов'язаних з даними 

технологіями. Важливим фактором інноваційного розвитку регіону в рамках зазначеної функції управління 

людським капіталом стає забезпечення високої сумлінності і виконавської дисципліни працівників регіону як їх 

вродженої якості, що становлять основу інноваційної культури і середовища учасників регіону. 

2. Функцію забезпечення необхідних професійних навичок, розумінь і знань працівників регіону в 

інноваційній сфері (функцію освіти і навчання інноваційного менеджменту, забезпечення взаємозамінності 

працівників). Ця функція управління людським капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону пов'язана 

із забезпеченням набуття, а також з підтвердженням наявності у працівників регіону професійних знань, умінь і 

досвіду, який в сучасних умовах мінливої ринкової економіки цінний з урахуванням умов інноваційних 

перетворень учасників регіону. З точки зору оцінки характеру впливу даної функції управління людським 

капіталом на інноваційний розвиток регіону важливими аспектами слід вважати: проведення оцінки та 

діагностики досвіду застосування навичок і умінь працівників регіону при створенні і комерціалізації схожих 

або подібних технологій; аналіз раціональності форм практичної участі працівників регіону в процесах 

інноваційної діяльності в регіоні; критичний аналіз здібностей працівників регіону чітко і обґрунтовано 

ставити, а також поні мати цілі, завдання інноваційної діяльності, раціонально застосовувати ресурси для 

забезпечення очікуваної результативності та ефективності розроблення інновацій. 

Нарешті, до інфраструктурних функцій управління людським капіталом в інтересах інноваційного 

розвитку регіону слід віднести функції: 

1. Функцію забезпечення необхідної мотивації до ефективного застосування працівниками регіону 

свого людського капіталу (функцію управління винагородами, преміями, моральними заохоченнями для цілей 

стимулювання інноваційного розвитку регіону). В рамках даної функції управління людським капіталом в 

інтересах інноваційного розвитку регіону забезпечується бажання працівників регіону впроваджувати і 

раціонально використовувати інноваційні технології, проводиться цілеспрямована робота з гарантування 

відсутності опору інноваційним перетворенням учасників регіону з боку працівників, формується бажання 

накопичувати досвід, а також обмінюватися нею з іншими робітниками регіону. З точки зору оцінки характеру 

впливу даної функції управління людським капіталом на інноваційний розвиток регіону важливими аспектами 

слід вважати створення системи стимулювання працівників регіону до ведення наукової та інноваційної 

діяльності, до активізації їх винахідництва і творчості для підвищення рівня інноваційного потенціалу 

учасників регіону за критерієм збільшення числа створених знову результатів інноваційної діяльності. 

2. Функцію забезпечення обміну знаннями і досвідом між працівниками регіону в питаннях ведення 

наукової та інноваційної діяльності (функція ефективного управління продуктивністю працівників регіону). В 

рамках даної функції управління людським капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону 

забезпечуються створення і експлуатація системи комунікації між працівниками регіону з питань обміну 

досвідом і спілкування при розробці та реалізації інновацій. З точки зору оцінки характеру впливу даної 

функції управління людським капіталом на інноваційний розвиток регіону важливими аспектами є 

забезпечення своєчасного інформування працівників регіону про всі вироблених інноваційних змінах у 

учасників регіону, забезпечення підтримки атмосфери взаєморозуміння і творчості, недопущення конфліктів з 

питань ресурсо-обміну між учасниками регіону, забезпечення стимулювання учасників регіону до надання 

взаємодопомоги та подальшого переходу до розробки і реалізації спільних інноваційних проектів і програм. 

Всі представлені вище функції дозволяють зрозуміти структуру і затримання основних проблем 

інноваційного розвитку регіону з урахуванням з- тимчасового стану процесів управління людським капіталом 

учасників регіону. При цьому слід також вказати на необхідність структуризації економічних, соціальних та 

інфраструктурних проблем інноваційного розвитку регіону. 

До економічних проблем інноваційного розвитку регіону при- стосовно до сучасного стану процесів 

управління людським капіталом учасників регіону необхідно віднести наступні проблеми: значні складнощі із 

залученням ресурсів в сферу інноваційного розвитку регіону; необґрунтовану трансформацію ролі державних 

органів управління в забезпеченні інноваційного розвитку і нечітку державну інноваційну політику по 

відношенню до сфери вищої освіти; небажання працівників вести наукову та інноваційну діяльність через 
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відсутність стратегії їх належної мотивації; високі соціальні ризики ведення інноваційної діяльності; 

відсутність дієвих механізмів щодо регулювання процесів інноваційні розвитку; недостатнє число 

кваліфікованих фахівців і підприємців, які володіють методами управління інноваційним розвитком. 

До соціальних проблем інноваційного розвитку регіону що до сучасного стану процесів управління 

людським капіталом учасників регіону необхідно віднести наступні проблеми: домінування технократичного 

підходу до організації інноваційних процесів і як наслідок - несистемний характер інноваційного розвитку 

регіону; недооцінку людського капіталу, в результаті чого він не враховується в рамках визначення статутного 

капіталу, обґрунтування інвестицій при розробці стратегії учасника регіону; домінування феномена 

необґрунтованого опору працівників інновацій та інноваційних перетворень; відсутність програм навчання 

працівників; переважання консервативної правової і соціально-економічного середовища ведення інноваційної 

діяльності; забезпечення пріоритетного захисту діючих інноваційних технологій перед створенням і 

впровадженням нових технологій. 

До інфраструктурним проблем інноваційного розвитку регіону стосовно сучасного стану процесів 

управління людським капіталом учасників регіону необхідно віднести наступні проблеми: 

 неефективність взаємодій учасників регіону, бізнесу, держави і суспільства як споживачів інновацій, 

створених учасниками даного регіону; 

 відсутність сучасної матеріально-технічної бази для ведення наукової та інноваційної діяльності в 

силу відсутності необхідних машин і устаткування, старіння працівників; 

 підвищення рівня трансакційних, податкових та адміністративних витрат стосовно до інноваційно-

активних учасників регіону; 

 підвищений рівень складності організації і здійснення інноваційних процесів і суттєве зростання ролі 

фінансового менеджменту при виборі напрямків інноваційного розвитку; 

 недостатні темпи переходу до використання міжнародних стандартів якості та сертифікації створених 

видів інноваційної продукції та послуг; 

 інфраструктурну незабезпеченість проведення комплексу маркетингових досліджень щодо переваг 

попиту на інноваційні продукти. 

Основними способами управління людським капіталом є традиційні для менеджменту інструменти: 

мотивація і стимулювання, побудова організаційної структури та організаційної культури, формування стилю 

управління, організація та контроль. Отже, управління людським капіталом є важливим фактором 

інноваційного розвитку галузевих економічних систем в цілому і системи вищої освіти зокрема. 

Таким чином, можна зробити висновок, що заснована на знаннях діяльність є домінуючою активністю 

в економіці, заснованій на знаннях. При виході на світовий ринок в Україні немає іншого вибору, окрім як 

посилити свій людський потенціал, для того щоб витримати конкуренцію з боку азіатських країн.  

Управління людським капіталом слід розглядати в якості платформи для розвитку нематеріальних 

активів сучасного університету. Для інноваційного розвитку регіону необхідні компетентні менеджери, здатні 

до створення, придбання та застосування людського капіталу, прийняття обґрунтованих рішень, які можуть 

мобілізувати зміни в діловій сфері. 

Інновації вважаються ключовим фактором для економічного зростання, особливо в країнах, що 

розвиваються. Тому надзвичайно важливо розуміти детермінанти інновацій не тільки на національному рівні, а 

й на тому рівні, на якому вони розробляються і впроваджуються, - на рівні окремих на них підприємств і 

регіону. Людський капітал є найважливішим компонентом реалізації всіх етапів інноваційного розвитку як 

окремих на ного підприємства, так і регіону в цілому. 
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Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності, важливіший 

зовнішньополітичний пріоритет нашої країни. Реалізація Україною євроінтеграційної стратегії передбачає 

залучення до цього процесу якнайширшого кола інституцій та громадян з метою формування у них почуття 

європейськості. Важливе місце в цих процесах належить гуманітарному вектору, що найбільш повно 

проявляється та реалізовується через освітньо-наукове співробітництво.  

Впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці й техніці, поширення власних культурних 

і науково-технічних здобутків в ЄС у кінцевому результаті спрацьовуватимуть на підвищення в Україні 

європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та 

науково-технічного простору. 

А тому роль наукових та освітніх контактів з європейськими країнами, є невід’ємною й важливою 

складовою євроінтеграційного процесу. 

Українсько-польському співробітництву в освітянській сфері належить особливе місце, тому як 

Польща сьогодні є країною, яка найбільше приваблива як з точки зору студентів для отримання якісної 

європейської освіти, так і для працівників сфери освіти и науки в якості бізнес-партнера.  

За даними аналітичного центру CEDOS, фахівці якого протягом декількох років збирають та 

аналізують дані про кількість українських громадян, які навчаються у закордонних університетах, у 2015/16 

навчальному році за кордоном навчалось щонайменше 68 000 українських громадян. При цьому, найбільш 

популярними серед української молоді залишаються Польща, Німеччина, Росія, Канада, Італія, Чехія, США, 

Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина [1].  

Згідно аналітичних даних центру CEDOS, динаміка зростання кількості українських студентів, що 

навчаються за кордоном, з 2009 по 2015 роки склала 129%. Якщо порівнювати два останні роки, то приріст 

складає майже 29% або ж 13 266 осіб. Причому 2/3 цього приросту склали саме українці, які навчаються в 

польських університетах. Вони показали найбільш стрімке зростання, як в абсолютному, так і відносному 

показниках, – з 14 951 до 22 833 особи. У 2015/2016 навчальному році у польських університетах навчалось вже 

30 041 український громадянин, що на 32% більше у порівнянні з попереднім роком на майже вдвічі більше у 

порівнянні з 2009 роком [1]. 

Автори дослідження також зазначають, що традиційно частка українців серед іноземних студентів 

Польщі є доволі суттєвою – 2014/2015 році вона склала 53%, значно випереджаючи другу за розміром діаспору 

білоруських студентів, яка налічує біля 10% .  

У решті країн українці значно поступаються іншим студентським діаспорам та складають частку до 

7%. Наприклад, у Росії та Німеччині українські студенти становили 6.8% та 2.9% відповідно. Чехія та 

Угорщина, хоча й приваблюють чимало українців, є більш бажаними для молоді з балканських країн, тож 

українські студенти складали там 5.5% та 4.3% відповідно. Для порівняння, у глобальній популяції студентів, 

які навчаються не в країнах свого громадянства, українці складають трохи більше, ніж соту частину [1].  

Взагалі, станом на 2016/2017 навчальний рік отримувало освіту за кордоном щонайменше 72000 

українських громадян [2].  

За даними статистичного опитування, яке проводило серед студентів ГО РЦЄП разом із кафедрою 

менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування 3/4 студентів (74,2%) 

цікавляться освітою за кордоном, і лише чверть (25,8%) не розглядали варіанту здобуття освіти в іноземних 

закладах вищої освіти [3].  

Якщо говорити про країну, яку б студенти обрали для навчання за кордоном, лідирує Англія – там 

хочуть навчатися 44,8% респондентів. Серед популярних країн для здобуття освіти зазначається Німеччина 

(24,6%), Польща (15,9%) і Чехія (2,8%) [3]. 

Проте, бажання, нажаль, не завжди співпадають із можливостями, і проти бажаної для навчання Англії, 

про яку мріє майже половина студентів-респондентів, фактичним лідером серед країн для навчання за 

кордоном є Польща. Причини розбіжності у бажаннях (Англія) та реаліях (Польща) вочевидь пов’язані з 

суттєвою різницею у вартості навчання, проживання, харчування, мовний бар’єр, вартість візи та її 

документального оформлення, а також необхідна для Англії, та для ряду інших розвинутих країн умова для 

навчання у вищому навчальному закладі мати повних дванадцять років середньої освіти, проти одинадцяти 

років, які поки що навчаються в українських школах.  

Зараз в Україні доступ до вищої освіти поки що практично необмежений через суттєве державне 

замовлення і порівняно низьку вартість навчання на контрактній формі, проте і віддача від вищої освіти 

порівняно низька, тобто низька вірогідність по закінченню вищого отримати роботу за спеціальністю з гідною 
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заробітною платнею. Окрім того, останні роки ситуація погіршується в зв’язку з тим, що кількість бюджетних 

місць на найбільш затребувані спеціальності скорочується, а вартість навчання на контрактній формі постійно 

зростає, що становить суттєву загрозу для вітчизняних вищих навчальних закладів. Таке становище на наш 

погляд досить неприємне для українських закладів вищої освіти, окрім того, спільним для аналітичних 

досліджень в даній сфері є переконаність українських студентів в тому, що в інших країнах якість освіти вища, 

ніж в Україні, і саме це і стає першочерговою причиною вибору навчання за кордоном. Насправді, ми 

вважаємо, що такі твердження недостатньо об’єктивні, тому що по-перше, студенти, які тільки вступають до 

вишу не мають досвіду та не мають бази для порівняння, а по-друге, рівень освіти та знань може суттєво 

відрізнятися в залежності від вищого навчального закладу. 

Дослідження свідчать, що більшість українських студентів, які навчаються за кордоном, мають намір 

залишитись там на постійне проживання. Так, за різними даними, планують повернутися до країни лише 5-10% 

українських студентів, що навчаються в Польщі. З освітньою міграцією вони пов’язують прямі і непрямі 

вигоди, зокрема, вищу оплату праці після здобуття освіти в країні міграції, вищу якість освіти та кращі умови 

навчання, які в Україні, нажаль, поки що залишаються на недостатньо високому рівні та часто не відповідають 

сучасним вимогам суспільства.  

Зазвичай, українські студенти їдуть в ті країни, де вже є великий контингент українців, що зменшує 

їхні психологічні втрати від переїзду.  

З більшою ймовірністю повертаються ті студенти, які їздили за кордон з метою вивчити мову чи 

здобути закордонний диплом, оскільки вважали, що він ціниться роботодавцями.  

На наш погляд, ситуація, що склалася сьогодні у сфері освітньої міграції досить неоднозначна як для 

України, так і для Польщі. 

З одного боку, висока кількість іноземних студентів завжди на користь як для системи освіти, так і 

економіці країни взагалі. Проте, освітня міграція неодривно пов'язана із трудовою міграцією, що має різні 

наслідки для наших країн. 

Переважна більшість українських студентів навчаються в Польщі за контрактом, на цих спеціалістів не 

існує державного замовлення та сторона, що їх приймає, розраховує на повернення студентів до власної країни 

або на те, що вони будуть шукати собі місце в інших країнах Євросоюзу. Але, після отримання освіти, українці 

не завжди повертаються до рідної країни, або ж працюють не за фахом, що може негативно відображатися на 

рівні безробіття країн Європи.  

Відомо, що українці є наймасовішими іноземними трудовими мігрантами, які працюють у Польщі. З 

2010 по 2016 рр. зростання запрошень, що видані на роботу в Польщу склала 650%. У 2016 р. було видано 

близько 1,3 млн. запрошень, проте як у 2010 р. – 180 тис. запрошень. Трудова міграція українців до Польщі має 

головним чином економічну складову – люди їдуть заробити гроші, щоб прогодувати свої сім'ї, що залишилися 

в Україні.  

Питання трудової міграції неодноразово обговорювалися в різних колах польського суспільства, проте 

об’єктивний висновок однозначний – українці, які працюють сьогодні в Польщі, сприяють економічному 

зростанню місцевої економіки, подальший розквіт якої неможливий без допомоги трудових мігрантів.  

Завдяки масовій трудовій міграції у Польщу, робітники з України сьогодні перетворюються на 

справжніх масових євроінтеграторів, які здобувають на польських теренах навички офіційного 

працевлаштування, регулярної сплати податків та оформлення медичного страхування, яке сприяє безпеці 

праці. Свої корисні звички з Європи вони поступово прищеплюють вдома і таким чином, несуть європейські 

цінності в Україну. 

Тим часом, Союз підприємців Польщі відзначає, що зростання кількості мігрантів з України принесло 

польському бюджету майже 2 млрд. євро за 2017 рік – сума, яка більш ніж удвічі перевищує третій транш 

Україні від МВФ. За оцінками Національного банка, в 2109 р. на польському ринку праці одночасно працює 

біля 800-900 тис. українців, серед яких 30% на постійній основі, а решта змінюється на протязі року, загалом це 

становить понад 1,5 млн осіб [4]. 

Для України таке становище взагалі має негативний вплив. По-перше, наша система освіти знаходиться 

на етапі трансформації до європейського простору та у стані реформи, відповідно, рівень зацікавленості 

українською освітою з позиції європейських студентів мінімальний. Прикро, але слід визнати і поганий рівень 

матеріальної бази багатьох вищих в Україні і несприятливі умови для навчання молоді, і вкрай низьке 

фінансування науки, зниження зацікавленості та мотивації серед освітньо-наукових кадрів.  

У міжнародному рейтингу університетів Times Higher Education за 2019 р. вказано тільки чотири 

українські ВНЗ з рейтингом 1001+, у рейтингу QS World University Rankings – шість [5]. 

При цьому в даних рейтингах наші університети посідають місця переважно у другій половині списку. 

Наприклад, з 916-ти позицій рейтингу QS World University Rankings українські ВНЗ перебувають на 481, 531-

540, 6011-650 і 701+ позиціях [6]. На жаль, слід зазначити, що за два останніх роки ситуація погіршилась, ми 

втратили по даним університетам майже 100 позицій в рейтингу.  

У 2017 р. вперше з 2013 р. у прикінцевих положення проекту бюджету немає норми, яка обмежує 

фінансування норм освітнього та наукового законодавства, проте попередні чотири роки закон про Державний 
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бюджет визначав, що чимало норм освітнього законодавства мають фінансуватись тільки в тому обсязі, в якому 

на це є кошти. 

Все це призводить до значного відпливу студентів, молоді, науковців за кордон. Тобто, Україна втрачає 

свій потенціал, відбувається «відтік мізків». Лише одиниці з фахівців високого класу залишаються в Україні з 

морально-патріотичних міркувань або прив'язаності до родин, або сподівань на кращі часи за наявності 

можливості заробітку в інших сферах.  

На сьогодні в українському уряді не існує запиту на дослідження, пов’язані із наслідками освітньої 

міграції. Проте вивчення української академічної міграції дозволило б сформувати політику зниження ефекту 

«відтоку мізків» та «марнування мізків», налагодити ефективнішу взаємодію з європейськими вишами, 

залучити інвестиції до української економіки, а також, не в останню чергу, стимулювати реформи в освітній та 

науковій сфері. 

Гостра нестача професіоналів є однією з головних причин гальмування реформ в Україні. 

Глобальна проблема відпливу кваліфікованої і некваліфікованої робочої сили з України – значно 

серйозніша загроза, ніж можна уявити на перший погляд. Ігнорування цієї проблеми може завдати непоправної 

шкоди українській економіці. 

Тому співпраця європейської України з Польщею, як стратегічним партнером має велике значення. 

Пріоритетом співпраці в галузі освіти та науки між нашими двома країнами визначено забезпечення освітніх 

потреб українців у Польщі, розширення можливостей на рівні міжлюдських контактів. Надзвичайно великого 

значення останнім часом надається розширенню обмінів учнів шкіл, студентів, науковців тобто 

міжуніверситетської мобільності. Створення спільних україно-польських програм для вчителів та науковців 

могло б значно покращити ситуацію щодо диспропорції, що існує зараз, коли кількість студентів, які 

користуються програмами мобільності значно більша від кількості викладачів та дослідників.  

Пильна увага приділяється активній співпраці академічних установ та університетів, в тому числі щодо 

виконання актуальних наукових досліджень. В першу чергу, це посилить інституціїну спроможність 

українських вищів, адже, коли розвивається наука в університетах, то і якість вищої освіти в них стає кращою.  

Ми сподіваємося, що освітньо-наукове співробітництво сприяє більш швидкій та ефективній інтеграції 

України у європейський науковий та освітній простір. У кінцевому результаті ці кроки спрацьовуватимуть на 

підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського 

інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору. 
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Актуальність проблеми. У сучасних ринкових умовах найбільш важливим інструментом, що забезпечує 

стабільність підприємства і підвищення його конкурентоспроможності, є професійний розвиток персоналу у 

відповідності з поточними та перспективними вимогами зовнішнього і внутрішнього середовища. Завдання 

управління персоналом – це забезпечення якісним персоналом підприємство у потрібній кількості(кадрова 

політика); створення ефективної праці та раціональної зайнятості працівників (розвиток персоналу); 

задоволення потреб працівників(покращення організації праці); максимальні можливості виконання роботи на 

робочому місці. 

Управління персоналом є складним і складовим компонентом управління організацією. Складним 

тому, що люди за своїм характером відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів 

управління. Головне в управлінні персоналом це те що людина (працівник) є джерелом одержання доходу.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти управління розвитком 

персоналу досліджували такі зарубіжні і вітчизняні вчені: Ансофф І., Боумен К., Виханський О.С., Наумов О.І., 

Пономаренко В.С., Бєляєва С., Виноградський М., Журавльов М., Іванцевич Дж., Кибанов А., Бісвас П.Ч., 

Євтушевський В.А., Крушельницька О.В., Мельничук Д.П., Савченко В.А., Балабанова Л.В. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Мета будь-якого професійного навчання - підвищувати якість 

професійного складу працівників підприємства, організації чи установи, формувати в них високий 

професіоналізм, майстерність, сучасне економічне мислення, вміння працювати в нових економічних умовах і 

забезпечувати на цій основі високу продуктивну працю й ефективну зайнятість (п.1.1 Положення про 

професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України та Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151). 

Основними напрямками професійного розвитку персоналу є його навчання та професійна підготовка. 

Постійно навчаючись, людина розвиває в собі інтелектуальні здібності, вчиться аналізувати різні процеси, які 

відбуваються під час виконання конкретної роботи. 

Плануванню підвищення рівня кваліфікації робітників в організації має передувати робота служби 

управління персоналу з аналізу ефективності використання робочої сили в структурних підрозділах у розрізах 

професій та рівнів кваліфікації, причин зниження середнього розряду робочих, відставання розряду робочих від 

розряду робіт, виникнення браку продукції з вини робітників, а також нераціонального використання фонду 

робочого часу та ін. 

Підвищення кваліфікації робітників у організації здійснюється за формами, поданими на рис. 1. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Форми підвищення кваліфікації робітників у організації 

 

Підвищення кваліфікації робітників є менш затратною на відміну від підготовки нових працівників. 

Тому даний метод є досить поширеною формою навчання для працівників підприємства. Підвищення 
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кваліфікації керівних працівників та фахівців проводиться для вдосконалення знань, умінь та навиків за 

наявною спеціальністю, оволодіння функціональними обов'язками, основами менеджменту, маркетингу, 

вдосконалення навиків управління сучасним виробництвом, раціональної та ефективної організації праці тощо. 

Підприємства постійно мають потребу підвищувати продуктивність та якість праці робітників. 

Підготовка являє собою навчання працівників навичкам, що дозволяють підняти продуктивність їхньої праці.  

Висновки. Система розвитку персоналу на підприємстві повинна бути гнучкою, здатною змінювати 

зміст, методи і організаційні форми відповідно до потреб підприємства і ситуації, яка складається на ринку 

праці. Відповідно з цим управління розвитком персоналу має сконцентрувати свої зусилля на вирішенні таких 

проблем, як розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу, визначення потреб у навчанні 

працівників, вибір форм і методів професійного розвитку персоналу.  
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