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Постановка проблеми. У зовнішньоекономічній 
діяльності є багато показників, згідно з якими можна 
оцінити рівень розвитку тієї чи іншої країни (ВВП, ВРП, 
прибуток, рівень життя, бідність, безробіття тощо).

При цьому внесок людського капіталу у ство-
рення валового внутрішнього продукту вимірюється 
поки недостатньо точно. Наприклад, не досить повно 
демонструється цінність праці і знань найманих пра-
цівників, частка людського капіталу в національному 
багатстві країни.

Найважливіший ресурс – працівник – часто випадає 
зі сфери вимірювань в процесі управління економікою.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Концеп-
туальні засади вирішення міжнародних спорів були 
відображені в роботах низки вітчизняних і зарубіжних 
економістів, таких як Г.В. Барабашіна і С.М. Качан, 
Ф.В. Зіновієва, В.О. Дергачова, Я. Жаліло, І.В. Нові-
кова, І.А. Филькевич, С.Ф. Сутирін та ін. Ці дослі-
дження сприяли цілям найбільш повного теоретичного 
осмислення проблематики включення України в між-
народні економічні процеси, її сталого та інновацій-
ного розвитку в умовах глобалізації. 

Методикою дослідження є спостереження та сис-
темний аналіз 

Мета статті. Основною метою статті є прагнення 
звернути увагу українських суб'єктів господарювання, 
що здійснюють свою діяльність у сфері ЗЕД, на окремі 
проблемні питання, з якими вони можуть зіткнутися. 

Виклад основного матеріалу. Людина займає цен-
тральне місце в сучасних концепціях розвитку світу. 
Світова спільнота досягла компромісу в тому, що люд-
ський капітал є основним фактором процвітання як 
держав загалом, так і окремих підприємств. Під час 
дослідження проблем управління в постіндустріаль-
ному суспільстві необхідно робити акцент насамперед 
не на матеріальному процесі і матеріально-технічних 
факторах, а на людині та її характеристиках, що під-
тверджується дослідженнями зарубіжних і вітчиз-
няних учених. Р. Кроуфорд в своїй книзі «В епоху 
людського капіталу» не просто досліджує людський 
капітал, а намагається довести, що в кінці ХХ століття 
настає особлива ера людського капіталу. Відповідно до 
цього підходу головним фактором економічного зрос-
тання визнаний людський капітал.

Зараз світ вступає в нову для себе епоху постінду-
стріального розвитку, і роль людського капіталу зрос-
тає багаторазово. Сьогодні, коли відбуваються істотні 
зміни в самих різних галузях і сферах діяльності, вини-
кає новий тип суспільства, званий постіндустріальним, 
або інформаційним. На думку класика менеджменту 
П. Друкера, це суспільство не буде ні капіталістичним, 
ні соціалістичним. Це буде суспільство знань, які вже є 
ключовим ресурсом, основною продуктивною силою. 
П. Друкер доходить висновку, що в сучасну епоху тра-
диційні ресурси, фактори виробництва (капітал, праця, 
земля) стають другорядними, а на перший план вихо-
дять знання. Як наслідок, в останні десятиліття ліди-
рують галузі, пов'язані з виробництвом і розподілом 
нематеріальної продукції – знань та інформації. Саме 
в цій сфері накопичуються основні багатства світу [1].

У новій економіці, тісно пов'язаній з інформацій-
ною революцією, відбувається різка зміна співвідно-
шення між фізичним і людським капіталом. Вирішаль-
ним фактором розвитку підприємств і організацій, 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 
стає людський капітал, його здатність перетворювати 
інформацію в знання.

Зовнішньоекономічна діяльність порівняно з гос-
подарською діяльністю в межах країни перебування 
підприємства є більш прибутковою, але одночасно і 
найбільш проблемною діяльністю для українського 
підприємства.

Вихід українського підприємства на міжнародні 
ринки товарів і послуг відкриває перед ним нові гори-
зонти для власного розвитку й отримання прибутку. Але, 
бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з 
іншими державами на взаємовигідній основі, завжди 
потрібно пам'ятати про проблемні питання, які вини-
кають під час здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності. Переваги, які, на перший погляд, може отримати 
український суб'єкт господарювання від зовнішньоеко-
номічної діяльності, можуть із легкістю трансформу-
ватися в недоліки і створити значну кількість проблем. 
Саме тому українському суб'єкту господарювання необ-
хідно бути обізнаним і чітко розуміти свої дії.

Під час ведення діяльності у зовнішньоекономічній 
сфері українське підприємство обов'язково повинно 
мати справу з новими для себе обставинами ведення 
бізнесу, такими як територіальна віддаленість контра-
гента, мова, суспільний і державний устрій країни його 
місцезнаходження, система права держави, відповідно 
до якої цей контрагент зареєстрований і веде свою гос-
подарську діяльність. 

Тому головними проблемами, з якими стикаються 
українські суб'єкти господарювання у сфері ЗЕД, є:

– відсутність загальнодоступної і достовір-
ної інформації про свого закордонного контрагента, 
зокрема про його ділову репутацію;

– легковажність українських суб'єктів господарю-
вання стосовно звичаїв ділового обороту, які зазвичай 
застосовуються під час ведення справ.

Вийшовши на міжнародний ринок, україн-
ські суб'єкти господарювання намагаються якомога 
швидше зайняти свою нішу й утриматися в умовах 
конкурентного ринку [2]. 

У зовнішньоекономічній діяльності є багато показ-
ників, згідно з якими можна оцінити рівень розви-
тку тієї чи іншої країни (ВВП, ВРП, прибуток, рівень 
життя, бідність, безробіття тощо).

При цьому внесок людського капіталу у ство-
рення валового внутрішнього продукту вимірюється 
поки не досить точно. Наприклад, не досить повно 
демонструється цінність праці і знань найманих пра-
цівників, частка людського капіталу в національному 
багатстві країни.

Найважливіший ресурс – працівник – часто випадає 
зі сфери вимірювань у процесі управління економікою.

Людський капітал є частиною однієї великої сис-
теми, що розвивається, тому його розвиток – це зако-
номірний процес. Безумовно, сама людина повинна 
усвідомлювати корисність власного розвитку в про-
фесійній, духовній та інших сферах свого життя. Без 
прагнення домогтися чого-небудь, бажання пізнати 
себе і навколишній світ неможлива сама ідея розви-
тку. Важливу роль в цьому процесі відіграє мотивація 
й умови, створювані для цього розвитку. Багато фірм 
розглядають інвестиції в людський капітал поряд зі 
вкладеннями у високоприбуткові активи [3]. 
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Головним чином маються на увазі інвестиції в 
освіту і здоров'я своїх працівників. Тобто повинні бути 
створені умови безперервного навчання нової техніки, 
прийомів, можливості отримання вищої професійної 
освіти. Крім цього, заходи з підтримки та турботи про 
здоров'я працівника сприяють збільшенню застосу-
вання його корисних знань і умінь, що знову ж таки 
підвищує його людський капітал. 

Тому ООН рекомендувала всім країнам світу вести 
розрахунок індексу розвитку людського потенціалу 
(ІРЛП) в межах основних умов і можливостей людини – 
довго жити, отримувати знання та мати гідний рівень 
життя. Варто сказати, для відображення і вимірювання 
цих аспектів були відібрані три показника: очікувана 
тривалість життя, рівень освіти і дохід [4].

Для вимірювання «зношеності» людського ресурсу 
пропонується застосовувати норми ООН, згідно з якими 
людина, як і основні фонди, протягом свого життя зношу-
ється. Моральний та природно-фізіологічний знос людини 
залежить від умов життєдіяльності, які зобов'язана ство-
рити для населенню держава. При цьому постійні стреси 
і труднощі життя знижують тривалість життя людини [5].

Необхідно також враховувати ступінь зносу люд-
ського потенціалу, який можна визначати щорічно 
за темпами приросту вартості людського капіталу та 
рівня споживання цього капіталу (або амортизацію). Ці 
кошти необхідні для оздоровлення, освіти, створення 
умов праці та життя, безпеки тощо.

В Україні наукові дослідження з пошуку досто-
вірних методів відображення людського потенціалу в 
реальній дійсності ведуть статистики та економісти, 
фізіологи і психологи, менеджери і фахівці з управ-
ління колективами [6].

Фізіологи вимірюють, скільки і чого людина виді-
ляє під час роботи, як змінюється при цьому темпера-
тура її тіла тощо. Психологи розробляють різні тести, 
намагаючись відбити особистісні якості людини і при-
датність її до тієї чи іншої діяльності. 

Кадровики і фахівці з управління персоналом ство-
рюють посадові інструкції, тести на знання функ-
ціональних обов'язків і сумісність кадрів, системи 
мотивації і відповідальності. Менеджери і керівники 
до нескінченності формалізують бізнес-процеси для 
оптимізації праці та інтенсивності виробництва [7].

Все це робиться з однією метою – підвищити ефек-
тивність праці і зростання людського потенціалу. Варто 
сказати, для чого організовуються науково обґрунто-
вані спостереження і вимірювання всіх ресурсів, ство-
рюються різні системи показників, що характеризують 
ті чи інші сторони людського капіталу домашнього гос-
подарства і підприємств [8].

Система показників, що характеризує людський 
капітал, повинна включати в себе такі відомості.

Якість життя населення та умови життєдіяльності:
– фізіологія людини: довголіття, здоров'я, захво-

рюваність, інвалідність, травматизм;
– інтелект: освіта, кваліфікація, знання і професій-

ний досвід;
– організаторські здібності: менеджмент, зв'язки, 

відносини тощо.
Можливості населення:
– володіння фінансовим капіталом: готівкові гроші 

і валюта, інвестиції, цінні папери, позики, акції та інші 
активи;

– володіння нефінансовим капіталом: земля, осно-
вний капітал, нематеріальні ресурси (патенти, ім'я, гуд-
віл) і запаси тощо;

– витрати на інвестиції та вартість минулих витрат 
у людський капітал;

– ефективність використання людського, фінансо-
вого та нефінансового потенціалів;

– інтенсивність використання людського, фінансо-
вого та нефінансового капіталів [9].

Пропонована система показників сприяє підви-
щенню ефективності роботи з кадрами та управління 
економікою. Варто зауважити, що вона повинна бути 
повністю переведена на єдину методологію системи 
національних рахунків, що потребують створення 
автоматизованих баз даних, відповідних міжнародним 
нормам і стандартам.

Для цього необхідна модернізація статистики та 
менеджменту як основ управлінської діяльності в 
удосконаленні та розширенні спостережень і методів 
вимірювання не тільки ресурсів і витрат, а й людського 
капіталу, точніше працівника. Повинна з'явитися сис-
тема показників, яка відображає його фізіологічну і 
соціально-економічну сутність, порівнянну з оцінкою 
фінансового та нефінансового капіталів [10].

Проблематика формування та розвитку люд-
ського потенціалу виявляється, таким чином, тісно 
пов'язаною з проблематикою економічних та інших 
можливостей різних соціальних верств і груп, тобто 
з економічною і соціальною диференціацією суспіль-
ства. Це підводить до питання про нові механізми 
соціальної солідарності, які дали би змогу пом'якшити 
несприятливі наслідки нерівності і водночас не озна-
чали би повернення до зрівняльного державного 
патерналізму радянського часу. 

Він дійсно обмежував диференціацію, але це дося-
галося на вкрай низькому загальному рівні добробуту і 
знищувало стимулюючу дію залежності між трудовим 
внеском і економічним результатом. Позбавлена зво-
ротних зв'язків економіка не могла бути ефективною. 
Щоб уникнути повторення цієї тупикової схеми, треба 
переформулювати саме завдання соціального захисту: 
прагнути не до того, щоб облагодіяти з державної або 
громадської казни якомога більше число людей, а до 
того, щоб якомога більша кількість людей не потребу-
вала державного або громадського благодіяння. Це й 
означало би підвищення самостійного економічного 
потенціалу індивіда і сім'ї [11].

Висновки. Конкурентоспроможність держави 
обчислюється як частка від ділення потужності люд-
ських ресурсів на суму всіх інших ресурсів країни. 
Якщо людський капітал менший, ніж сума всіх інших 
ресурсів країни, то коефіцієнт конкурентоспромож-
ності країни стає меншим за одиницю. У цьому разі 
країна програє в конкурентній боротьбі своїм світо-
вим конкурентам, які освоюють її природні ресурси 
на вигідних для себе умовах і невигідних для країни – 
власника цих ресурсів [12]. 

Якщо економічне зростання забезпечується більше 
ніж на 60% за рахунок людського капіталу, то фор-
мування самого людського капіталу на 2/3 залежить 
від професійної освіти, фінансових вкладень в освіту 
і науку. Фінансові вкладення України в освіту, хоча і 
ростуть в останні роки, ще відстають від подібних 
вкладень на одну людину в розвинених країнах [13].
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Михайлюк М.О. Інноваційно-інтеграційна стратегія формування ресурсів розвитку об’єднання фарма-
цевтичних підприємств. Українська фармацевтична промисловість має широкі перспективи розвитку, але стика-
ється з низкою проблем, однією з яких є надзвичайно висока вартість досліджень, а відповідно – і висока вартість 
сировини. На сучасному етапі свого функціонування фармацевтичні компанії не готові проводити масштабні та 
тривалі дослідження на умовах самофінансування. У зв’язку з цим запропоновано об’єднати ресурси фармацев-
тичних компаній, а також визначені переваги та недоліки такого об’єднання. Результатом дослідження стала інно-
ваційно-інтеграційна стратегія формування ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств.

Ключові слова: стратегія, ресурси розвитку, об’єднання, інноваційно-інтеграційна стратегія формуван-
ня ресурсів розвитку об’єднання підприємств.

Михайлюк М.О. Инновационно-интеграционная стратегия формирования ресурсов развития объеди-
нения фармацевтических предприятий. Украинская фармацевтическая промышленность имеет широкие пер-
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