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задоволені потреби цільової групи споживачів; які можливості є в міста, щоб 
підняти рівень своєї відповідності потребам цільової групи споживачів.

Стратегію позиціонування міста слід вибирати залежно від того, хто є 
споживачем міського продукту, що є метою споживання (проживання, 
комерційна діяльність, відпочинок та ін.) і які очікування цільових споживачів. 
Певні конкурентні переваги міста повинні відповідати відносній важливості 
споживчих очікувань.

Важливо знати, які фактори сприяють підвищенню конкурентоспроможності 
міста. Кожен з них показує наявність в міста певних споживчих властивостей, 
затребуваних або особливо цінних, які складають конкурентні переваги міста.

Таким чином, позиціонування міста слід розглядати не як окремий елемент 
комунікаційної політики або сукупність заходів, спрямованих на вивчення 
існуючої, вже складеної в свідомості цільових груп споживачів позиції міста, а як 
довгострокову стратегію, активно реалізовуючи яку, органи місцевого 
самоврядування можуть впливати на зміну позиції і тим самим підвищувати 
привабливість міста в очах потенційних споживачів.

Стратегія позиціонування міста, на думку автора, є фундаментальним 
інструментом маркетингу міста, задає напрям розвитку міста, ставить і вирішує 
перспективні завдання. У контексті планованого перспективного позиціонування 
міста просування його інтересів стає осмисленим і цілеспрямованим. Тому місту, 
що має ясну і чітку стратегію позиціонування, легко планувати маркетингову 
програму, критерієм успішності якої є досягнення одного або декількох 
стратегічних показників ефективності розвитку міста.

Список використаних джерел:
1. Балик Т.В. Управління конкурентоспроможністю міста / Т.В. Балик // Коммунальное 

хазяйство городов. Научно- технический сборник. -2012. - №  92. -С .  11-19.
2. Завізєна Н.С. Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності міста / 

Н.С. Завізєна // Національна економіка. Інтелект XXI. -  2014. -  № 4. -  С. 48-53.

Петришина Н.В. 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економічної теорії
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
м. Київ, Україна

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ УСУСПІЛЬНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Однією з основних проблем економічної теорії, яку ще класики марксизму 
ставили у ряд фундаментальних є проблема усуспільнення виробництва, яка не 
втрачає актуальності впродовж декількох тисячоліть, оскільки усуспільнення 
виробництва являє собою складний діалектичний процес подолання замкнутості, 
відособленості виробників, а також споживачів як в організаційно-технічному, 
так і соціально-економічному відношенні.

Методологічна основа дослідження процесу усуспільнення виробництва 
подана у роботах класиків марксизму-ленінізму. К. Маркс і Ф. Енгельс
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аналізують матеріальні умови становлення усуспільнення виробництва як 
соціально-економічного процесу, закономірності його розвитку в різних 
суспільно-економічних формаціях, і насамперед при капіталізмі. Вони з’ясовують 
роль усуспільнення виробництва в становленні капіталістичного виробництва в 
формуванні його кількісних і якісних характеристик, як соціально-економічної 
системи, загостренні основного протиріччя капіталізму, в підготовці 
матеріальних передумов заміни його соціалізмом.

Усуспільнення виробництва характерно для всіх етапів розвитку суспільства і є 
загальноісторичним процесом, який відображає об’єктивну, постійно 
прогресуючу тенденцію. Вчені розглядали підвищення рівня усуспільнення як 
об’єктивний закон суспільного розвитку або як загальний економічний закон, що 
відбиває причинно-наслідкові зв’язки в умовах і способах з’єднання речових й 
особистих факторів виробництва, у характері взаємодії продуктивних сил і 
виробничих відносин.

Процес усуспільнення є однією з найважливіших об'єктивних закономірностей 
розвитку суспільного виробництва. Він характеризується розширенням і 
поглибленням економічних зв'язків у праці, у всьому суспільному виробництві на 
основі поділу й кооперації праці. Сутність усуспільнення можна розкрити лише 
через аналіз процесу розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що 
постійно й безупинно здійснюється в різних соціально-економічних системах. 
При цьому умовою виникнення й здійснення усуспільнення є поява й розвиток 
спільної участі багатьох людей у тому самому процесі виробництва. Рівень 
усуспільнення виробництва характеризує економічну зрілість суспільства, 
свідчить про вдосконалення продуктивних сил, про зміни в технічному базисі 
виробництва, що супроводжуються переворотами в функціях робітників й у 
суспільних комбінаціях процесу праці.

Усуспільнення виробництва -  об'єктивний закономірний процес розвитку 
суспільного характеру виробництва, який виражається подальшим вдосконаленням 
знарядь праці, ростом продуктивних сил і масштабів виробництва, поглибленням 
суспільного поділу праці. Спеціалізація та кооперування виробництва посилюють 
зв'язок і взаємозалежність між окремими виробниками, багато розрізнених 
виробництв зливаються в один суспільний процес виробництва. Усуспільнення 
виробництва має історичний характер свого розвитку.

Усуспільнення виробництва відбувається на основі різних форм власності. 
В колишньому СРСР цей процес відбувався на основі націоналізації усіх 
основних засобів виробництва в промисловому та сільськогосподарському 
виробництві і створення суспільної (державної) форми власності. Такий 
прискорений процес усуспільнення виробництва мав свої позитивні і негативні 
сторони. Індустріалізація призвела до створення великого машинного 
виробництва, в усіх галузях народного господарства і особливо в промисловості. 
Досвід засвідчив неспроможність і шкідливість політики гігантоманії як в 
промисловому, так і в сільськогосподарському виробництві (гігантський реактор 
на Чорнобильській АЕС). У сільському господарстві створення центральних 
садиб, гігантських колгоспів і радгоспів зруйнувало, стерло з лиця землі тисячі і 
тисячі сіл, їх відновлення майже неможливе. В колишньому СРСР бюджет 
держави формувався не за рахунок переробної промисловості, а за рахунок 
реалізації нафти, газу, лісу, інших природних ресурсів, а також винно-горілчаних 
виробів [1, с. 600].
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За С.В. Мочерним, усуспільнення виробництва -  об'єктивний процес розвитку 
суспільного характеру виробництва, що виявляється в поглибленні суспільного 
поділу праці, посиленні взаємозв'язку і взаємозалежності економічно 
відособлених господарських одиниць, галузей і сфер народного господарства. 
Усуспільнення виробництва має історичний характер, оскільки відображає рівень 
розвитку продуктивних сил і техніко-економічних відносин (загалом 
технологічного способу виробництва).

Конкретними формами вияву усуспільнення виробництва на макрорівні в межах 
національного господарства є: збільшення маси засобів праці та їх ускладнення; 
концентрація й централізація засобів виробництва на великих підприємствах; 
концентрація виробництва; підвищення загальноосвітнього, професійного та 
культурного рівнів працівників, їх організованості й свідомості; посилення їх 
міграції та зростання потреб; концентрація наукових досліджень і розробок на 
підприємствах, зосередження процесу технічних винаходів і вдосконалень; 
зростання розмірів і збільшення питомої ваги великих підприємств у кожній галузі, 
посилення контрактних відносин між ними і дрібними та середніми 
підприємствами; організація спільних підприємств, виникнення промислово- 
торгових комплексів; обмін патентами, ліцензіями, науково-технічною інформацією 
між великими підприємствами та ін. Формами вияву усуспільнення виробництва на 
макрорівні є: збільшення кількості галузей і посилення взаємозв'язків між ними; 
державне регулювання, програмування та прогнозування економіки; розвиток 
національного ринку; національне економічне планування. В Україні в 90-х XX ст. 
рівень усуспільнення виробництва істотно знизився на макро- і мікрорівні, що 
виявилося у руйнуванні державного управління економікою, подрібненні великих 
підприємств, у послабленні взаємозв'язків між галузями (внаслідок значної їх 
руйнації) та ін. [2, с. 777].

Поглиблення суспільного поділу праці, спеціалізації виробництва обумовило 
процеси його концентрації, кооперації праці, зростання рівня усуспільнення 
виробництва. Зростання суспільного характеру виробництва долає певною мірою 
вузькі межі індивідуальної приватної власності. Поряд з нею виникають 
колективна, акціонерна, кооперативна, державна та інші форми.

Об'єктивно зростання рівня усуспільнення є незаперечним фактором. 
Капіталізм вільної конкуренції переріс у свою вищу -  монополістичну стадію, у 
першій половині XX ст. підкорив буржуазну державу і переріс у державно- 
монополістичний капіталізм. Становлення соціалізму уявлялося як перетворення 
засобів виробництва у державну, загальнодержавну власність шляхом 
націоналізації засобів виробництва, а суть його як з огляду на продуктивні сили, 
так і на виробничі відносини, зводилася до загальнонародного усуспільнення 
виробництва, якому, цілком відповідає загальнонародне привласнення засобів 
виробництва. Усуспільнення у загальнодержавних масштабах виявилося суто 
формальним, не відбивало реальних потреб розвитку продуктивних сил, а 
загальнонародна власність стала джерелом безгосподарності, 
безвідповідальності, приниження людини та її ролі у суспільно-економічному 
розвитку [4, с. 108].

Усуспільнення виробництва, розвиток і наповнення реальним змістом таких 
його форм прояву, як концентрація та централізація, спеціалізація і кооперація, 
інтеграція, не могли не позначитися на системі відносин власності, що знаходить 
свій прояв у появі нових її форм, змінах у характері відносин між основними
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суб’єктами економіки тощо. Такі зміни, відбиваючи процеси збагачення, 
урізноманітнення системи потреб та інтересів суб’єктів відносин власності, 
породжують нові форми їх взаємодії, у тому числі і з державою [3, с. 42].

Значення поглибленого вивчення та розробки даної проблеми визначається 
кількісними та якісними змінами в розвитку процесу усуспільнення, посиленням 
його впливу на ріст ефективності суспільного виробництва, посиленням тісноти 
зв’язків між ланками економіки, вирішення найбільш актуальних проблем 
ринкової економіки, реалізацію можливостей економіки, які постійно зростають. 
Підвищення рівня усуспільнення виробництва, яке досягається завдяки 
створенню виробничих об’єднань, розширює коло функцій, які виконує держава 
та все більше підпорядковує їх задачам посиленню безпосереднього суспільного 
характеру виробництва. Отже, процеси розвитку продуктивних сил, 
усуспільнення виробництва, соціально-економічних відносин викликають до 
життя трансформаційні зміни у природі держави, системі її функцій, призводять 
до зростання її ролі у відтворенні ринкового середовища на якісно новій, 
соціально орієнтованій основі. З підвищенням рівня усуспільнення виробництва 
роль держави зростає, а цілі її економічної політики трансформуються.
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Поширення взаємозв’язків і взаємозалежностей у сучасному світі робить його 
дедалі вразливішим. Нові прояви вразливості з’являються і змінюються в 
результаті більшої відкритості світового співтовариства, ускладнення 
технологічних систем, зростаючої залежності від електронних систем інформації 
та зв’язку, взаємозв’язаних і дедалі більш щільних транспортних мереж. Втрата
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