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1. SPECIAL ASPECTS AND TRENDS OF MODERN ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF WORLD ORDER 

 

Grenčíková, A. 
Philosophie Doctor 

Soósová, V. 
Philosophie Doctor 

University of Alexander Dubček, Trenčín, Slovak Republic 
 

APPLICATION OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SLOVAKIA 
 

The issue of flexible labour-law relations has been topical in practice of employing people in Western 
European countries for many years and it has been the subject of theoretical considerations and empirical surveys in 
the academic area. In the present paper authors inform about the results of the survey, which was carried out in the 
companies in Slovakia. 

Key words: Flexibility, labour-law relations, labour market, labour mobility, process of employment 
 

Introduction 

The issue of flexible forms of employment has become topical on the European labour 
market already in the 60´s of the 20th century. In connection with the rapid changes in economy and 
the unfavourable situation on labour markets in particular countries, a worldwide discussion on the 
topic of need for growth of labour market flexibility is in progress. Questions regarding the 
flexibility of the labour market attract the attention of experts from around the world. The flexibility 
of labour markets is for the EU countries one of the key objectives on national and international 
level. Together with the concept of lifelong learning it is regarded as a major strategy in solving the 
problems of unemployment, which has been caused to a certain extent by rigid and inflexible labour 
relations during the preceding decades. The objectives of labour market policy in EU countries, as 
reported by Winkler and Wildman, significantly changed at the turn of the 80´s and 90´bs [9]. The 
rapid development of technologies has brought along requirements in the form of additional 
knowledge, willingness to accept new expert knowledge, greater flexibility and adaptability in 
relation to the constantly changing market conditions, etc. [3].  

The management of companies is aware that in the present conditions the success of any 
organization is determined by the flexibility and mobility of the workforce and by the readiness of 
all components of the production process for the acceptance of the labour market requirements and 
the adequate changes in work organization and labour-law relations. Flexible forms of work 
organization and appropriate organizational structures can be created only by flexible people. The 
current nature of the work organization in companies and the newest methods of managing require 
not only workers which are adequately trained and able to acquire new professional knowledge and 
skills, but also workers who are expertly, personally and psychologically prepared for changes and 
these changes also accept [1].  

In this regard, it is necessary to clarify what changes on the labour market and in the 
behaviour of employees create a need for the introduction of flexible forms of work organization in 
enterprises and for the corresponding flexible employee relations. Simultaneously, it is crucial to 
know what flexible forms of work organization and flexible forms of labour-law relations mean for 
the company and its management, and what problems, eventually actual and acute tasks, solve these 
relatively new phenomena in the organization of labour and in employment policy. Part of these 
measures and of the employment policy is another side of employee relations – employees. 
Therefore, it is also important to know, how these strategy elements of employing companies and 
firms are perceived by employees themselves, to what extent correspond to their interests and 
requirements, how they understand, appreciate and accept them. 

The use of individual forms of employment  

"The labour market heads for increasingly flexibility - that means, on the one hand, 
the enfeeblement of the lifelong employment model under a contract with indefinite duration, with a 
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fixed beginning and end of working time, what brings new options for combination of work and 
private life and expands the options of lifestyle. On the other hand, we are the witnesses of an 
increase of flexibility enforced by the employer, which expresses the readiness of an employee in 
different day and night hours, a long daily turn-out at the workplace, or on the contrary, involuntary 
time basis shortening  in order to reduce costs for the employer. An attendant phenomenon of 
flexibility is a significant reduction of job security” [2]. 

Flexible employment relationships are a non-standard employment relationship or a 
different mode than the weekly working time set by the Labour Code, but which may not exceed 
forty hours per week [5]. The employer is entitled to reduce the weekly working time to employee 
without the wage reduction, but this adjustment must be specified in a collective agreement, 
eventually it is modified by an internal regulation. Employer is entitled to reduce proportionally an 
employee´s remuneration for work done and the length of working time. To the non-standard forms 
of work currently belong short-time work, flexible working hours, job sharing, employing on 
another basis than an employment contract or performance contract, and this also includes working 
from home.  

"Exploiting part-time employees means for employers some advantages. It concerns a 
greater possibility of applying flexible working time, better use of buildings and equipment by 
introducing a next change, lower labour costs per production unit caused by reduction of overtime 
rates for full-time workers  and  increasing labour productivity caused by a greater attention of 
employee at work during shorter working hours"[1]. 

At the end of the century, approaches to work organization and realization of labour-law 
relations in countries with advanced economy have changed significantly. Certain organizational 
changes at work and forms of employment in this period were associated with the creation and 
practical application of so-called telework (work outside the workplace). Assumption for creation 
this form of work was the development of communication technologies, which allowed an 
immediate connection and communication of employee with the workplace and, in case of need, 
submission of work results by phone, fax, internet and other data transmission facilities. In this 
case, an employee may perform work whether at home, at site of action of a customer or supplier, 
market partner, etc. Just for the designation of this phenomenon in work organization has 
established the term teleworking. Its forms are home teleworking (working place inside the 
household and simultaneously at the workplace), mobile teleworking (most of the working time on 
business trips), teleworking in the SOHO (Small Office Home Office, home working place of the 
representatives of freelance).  

Telework, in difference from other forms of flexible work organization, does not evoke 
problems of its acceptance by employees. Generally, most of employees evaluates it positively and 
accepts. As empirical survey data attest, in 72% of surveyed workers allows telework an optimal 
combination of career and private life, in 50% helps to save time, in 37% - to better organize the 
recreation and vacation, in 21% - to save travel costs, in 3.6% - to solve health problems, in 1.1% - 
to educate and in 0.7% - to avoid unemployment [4, p.114]. 

An interesting flexible work organization for management staff in the 80´s of the last 
century becomes the so-called Job-Sharing model. Its essence is a voluntary distribution of a 
working place, its working time capacity and also responsibilities between two managers [6]. 
The attractiveness of this model see managers for themselves in a possibility of secondary 
employment, availing leisure time for other activities, for example, for children, for additional 
training, for solving health problems, for extension of individual time-space as one of the most 
important advantages. In addition to that, working time divided pursuant to workers allows work 
with pleasure, concentration and involvement for success and full utilization of abilities. However, 
the largest imperfection of working time divided between two managers is an absence of the 
possibility to achieve something and make it oneself [6]. 

More exacting flexible model of forms of employees work organization, in term of its 
implementation in practice and even more exacting in term of its acceptance by workers, are various 
forms of part-time work. In research, which was carried out in 1998 on a sample of 252,895 
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employed from different sectors of industry and services, part-time work had also a positive 
evaluation. For 56.1% of surveyed workers, part-time work allows to monitor new professions, 
companies, working places and technologies, for 18.1% allows to avoid unemployment, for 12.8% - 
to accomplish transition to another position, the shift in career, for 9,4 % - to accomplish flexibility 
(mobility), for 8.1% - to arrange a social contact, for 6.4% - to realize independence, for 3.1% - as 
a temporary time in finding other options and opportunities [7].  

In spite of this, the realization of time abbreviated forms of work often clash with problem 
of their acceptance by employees on the one hand and with the agreement of labour unions to resign 
from the agreed tariffs on the other hand. In that research, according to ratings of workers, the 
negative aspects of part-time work are mainly financial losses (44.2% of respondents answers), 
forced flexibility with regard to place of work, activities and colleagues (26.1%), abbreviated 
holiday (8.6 %), bad image (4.7%), incomplete labour extent of utilization (3.6%), absence of 
opportunities for vocational and professional growth (3.6%), negative impact on leisure time and 
family (2.8%) [7].  

Proportion of using this form of employment varies according to individual EU countries. 
There are countries where is this form of employment used for almost half of the population and are 
countries where it is used for hardly even. For illustration we present a graph with individual 
percentage values of selected EU countries, at the end of the graph we present also Slovakia. 

  
Graph 1: The use of part-time work in EU countries (Source: own processing from Eurostat data) 

 

The graph shows that Netherlands belongs among the countries, where employment on a 
fixed-term contract and part-time work are represented mostly (48.9%). It's almost half of all 
employed. In countries such as United Kingdom, Norway, Denmark, Austria, Germany or Sweden, 
the proportion of people employed in this way is also very high (25% to 27%), also in comparison 
with countries such as Bulgaria and Slovakia. With nearly 4%, Slovakia belongs among countries, 
where this type of employment is still not often used. Despite of this number is an assumption that 
an effect of the global crisis will be an increasing number of people employed in this way. Lea of all 
people working on part-time and fixed-term contracts is in Bulgaria (only 2.4%).  

In Europe, work from home for a company use 5% of all employed. It is mostly represented 
by employees in IT technologies, various analysts and financial intermediaries, professionals in real 
estates, brokers or telemarketing workers. In the following graph we can see the percentage of 
people working at home in selected EU countries and Slovakia.  

In the graph we can see that mostly represented is Luxembourg with the share over 12%. 
With the share of almost 12% are following Austria and France. Sweden and Italy have not a large 
representation in this type of work, as well as Slovakia, which uses work from home and telework 
only less than 4%. Among the countries, that use this type of employment only slightly, belongs 
Romania with a share of 0.2%, which represents a very small, practically a negligible number. 



 9

 
Graph 2: The use of telework in selected EU countries  

(Source: own processing from Eurostat data) 
 

Employment relationships as a way of solving economic problems of companies and 
problems of unemployment remain in the centre of spotlight of business and professional 
community, and as the object of companies’ management decisions, henceforth. Instances of 
effective managerial decisions associated with implementation of flexible employment relationships 
became not an experience, which is appropriate for imitation and application in other companies 
and other economic conditions. Actually, these experiences lose in force of conviction over time, 
that flexible labour relations can be an effective instrument for solving problems of unemployment 
and economic problems of companies. In spite of their longstanding topicality in practice of 
employing people in Western countries, flexible labour relations remain as an open question of 
economic practice and also as the subject of theoretical considerations, empirical surveys and 
managerial decisions. Management of companies in the Western European countries, as well as in 
Slovakia, is conscious that by the current conditions is the success of any organization determined 
by labour mobility and by the readiness of companies to accept and flexibly respond to the 
requirements of the labour market, with changes in work organization and labour relations [8]. 

Survey results  

In EU, flexible workforce is used increasingly. In spite of this, traditional approaches to 
labour relations are used sufficiently, namely from the perspective of employers and employees. 
Considering the current ongoing economic and business recession, labour market should be more 
oriented to flexible workforce. This group of employees enables firms and enterprises much more 
flexibility - to have more freely hands. For example, through flexible employment relationship it is 
possible to better regulate the costs of an employee in accordance with the current needs; this 
saves official, time and financial costs. In our sample, we examined, which methods of employing 
are preferred by employers in Slovakia. The survey was realized in November 2014 and we 
addressed 360 enterprises. "To the question what type of employing employees would you prefer 
(regardless of current legislation) answered owners, company agenises, eventually HR 
professionals. The results are presented in the following graph.  

The evaluation of this question shows, that traditional methods of employing are still 
preferred, namely: 

 indefinite duration contract,   
 fixed term contract,  
 contract of services, 
 performance contract. 

Job-sharing, working from home and part-time employees are methods, which are used at 
least.  
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Graph 3: Preferred methods of employing  - the whole sample (Source: Author) 

 

 
Graph 4: Preferred method of employing  - small enterprises (Source: Author) 

 

Preferred methods of employing  in small and medium enterprises correspond to the results 
of the whole sample.  

In large enterprises, the more preferred method of employment is a fixed term contract,  but 
only in the sector of production. Other methods of employing correspond to the results of the whole 
sample.  In ways of employment, as well as in approarchs to employees, is Slovakia relatively 
conservative. Employers consider that for employee it is motivating to  sign an indefinite duration 
contract, and therefore much of the employees have this type of work agreements. Of course, it is 
closely connected with the applicable Labour Code, which mainly supports this kind of employing. 
Therefore, in spite of the insinuated trends in the field of flexibility, Slovak employers adhere to the 
old ways of employing. 
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Graph 5: Preferred methods of employing - large enterprises (Source: Author) 
 

Conclusion  

In spite of the fact, that the flexible workforce is utilized increasingly, traditional approaches 
to labour relation are used with a sufficient degree, namely from the perspective of employers and 
employees. Considering the current economic and business regression, the labour market should be 
more oriented to flexible workforce. This group of employees enables firms and companies to much 
more flexibility - to have more freely hands. For example, through flexible employment relationship 
it is possible to better regulate the costs of an employee in accordance with the current needs; this 
saves official, time and financial costs. Flexible workforce is a good choice for those, who don´t 
seek for a fixed working time throughout year; it can be understood as one of all variants in 
alternative labour relation. For example, flexibility is useful for parents with young children, 
pensioners, for those, who are slowly starting up their business activities, but it is still necessary for 
them to have an additional income or gain more experience in this field. In HR strategy is flexible 
workforce defined as a member of the company working team, but without permanent time basis. 
Among these employees belong for example consultants and contractors - they are mostly 
contractors with experience and skills for specialized positions. Furthermore, there are outsourcing 
workers and workers with temporary employment. Most employers, however, does not consider 
flexible workforce as a key in their company. Regardless of the region, flexible 
workforce supposedly does not represent an important part of company and business strategy for 
employers. It can represent an important part, for example in seasonal industries such as forestry, 
fisheries, agriculture, transport and communications. The strength of such relationships appreciates 
the manufacturing industry at least. In spite of flexibility, companies regard these employees as 
inferior, despite of many benefits, whether in terms of financial savings or professional skills. Most 
commonly is flexible workforce used during seasonal works as a substitution of employees, by a 
temporary leave or holiday, by examination of candidates for a permanent position, in the rapid 
identification of talents who require special education etc. Simultaneously with the rate with which 
companies calculate for such workers in their company, it shows, that a certain care is devoted also 
to flexible workers. For their training and introduction does not emphasize enough, but herewith an 
employer reduces the benefits, that can this form of employing bring him. Many companies report, 
that flexible workers go through the same processes of employee orientation and introducing into 
the team, as well as permanent staff. On the other hand, there are companies that do not provide any 
care or training for flexible workers. Training and introducing into the company and its philosophy 
is also important for flexible workforce, because also this type of workers, as well as permanent 
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employees, need to understand the direction, vision and values of the company - thereby also 
increases their extent of involvement in work and the probability, that they utilize their professional 
potential fully. It is assumed, that paradoxically, after the end of recession, there will be a greater 
use of flexible workforce and it will play a much more important role in personnel strategy. But for 
the present still persists an opinion, that companies should do much more for this, to ensure that 
flexible workforce could work more efficiently.  
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SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE 
SLOVAK REPUBLIC 

 

Social and economic development of regions influenced by many factors, such as national small and medium 
enterprises, but also foreign investment. 

Direction of investments to less developed regions brings synergies for the whole economy. Foreign investors 
are usually the biggest employers in the regions and through their  

cooperation with small and medium-sized enterprises; they provide secondary employment and growth of 
small and medium-sized enterprises in the respective regions. These secondary effects play are important in the 
development of the economy and hence the support of foreign direct investments becomes vital of government policies. 
There are multiple instruments to support foreign investors and these are part of the overall strategy to improve the 
business environment. 

The paper aims to demonstrate the impact of the foreign direct investments on GDP generation in the 
individual regions of Slovakia. In the paper, we follow the development of FDIs and GDP based on the time series 
method. The outcomes of the analysis show the direct correlation between FDI and GDP. It is important, however, to 
take into account that there other factors having an influence on the economic growth and generation of GDP. 

Key words: Investments, foreign direct investment, regional development, gross domestic product, investment 
incentives 
 

1. Introduction, materials and methods  
Foreign investments are of great significance for host economies since they have a positive 

impact on their economic and social development at both national and, particularly, regional level.  
Currently, many EU countries are facing the problem of economic and social disparities in 

relation to regional development. Therefore, they adopt regional economic policies to reduce these 
disparities. Direct foreign investments are one of the key instruments of regional policies.  

Regional development strategies are designed to support large export-oriented companies, 
attract capital and new technologies since foreign companies can markedly improve national and 
regional employment. One of the factors to take a decision on the investment location is, 
undoubtedly, the amount and structure of investment incentives offered. The Slovak Republic is 
characterized by significant regional disparities caused by various reasons. Investment incentives 
represent one of the many tools that should encourage investors to locate their new businesses in 
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less developed Slovak regions. According to Vojtovič [9] the positive effect of the new investment 
should be reflected in creating new jobs, employment prospects for graduates, and establishing new 
business opportunities for local companies.  

The paper addresses the impact of foreign direct investments (FDIs) on the economic 
performance of the Slovak regions, having multiple and clearly apparent effects on the social 
development and increases in standard of living of their citizens. In addition, the paper attempts to 
assess the social and economic levels of the Slovak regions.  

The data used to elaborate the paper was taken from technical literature, national and 
regional statistical databases and the database of the National Bank of Slovakia (NBS). 

To process the data, the analysis of time series development of the indicators under 
investigation and correlation analysis were performed.  

Correlation describes the strength of association between two variables. A correlation 
analysis defines the variation in one variable by the variation in another, without establishing a 
cause-and-effect relationship. Correlation analysis is a set of techniques and procedures to prove 
validity of quantified regression models as a whole or its part. 

The correlation coefficient most frequently refers to Pearson correlation coefficient, a 
statistical measure of the linear relationship between a dependent and independent variable. Pearson 
correlation coefficient of a sample is denoted by r: 

 

     (1) 
 

Thus, covariance, a measure of how much two variables change together, is calculated. If 
the variables tend to show similar behavior, the covariance is positive. If the variables tend to show 
opposite behavior, the covariance is negative.  

The social and economic development of the regions will be examined at NUTS 3 level, 
according to the territorial and administrative division of the Slovak Republic, there are 8 regions. 
The NUTS classification methodology (Nomenclature of French Unités Territoriales des 
Statistiques) was developed by the EU Statistical Office. 

2. Theoretical background 
Investments are an important factor of economic growth and changes in the investment 

levels also affect the gross domestic product (GDP). 
Maintains that foreign investments are one of the ways, by which a long-term international 

capital flows are made, and may take the form of foreign direct investment and portfolio 
investment. [3] 

Foreign direct investment (FDI) is a category of international investments that reflects the 
objective of establishing a lasting interest by a resident enterprise in one economy (direct investor) 
in an enterprise (direct investment enterprise) that is resident in an economy other than that of the 
direct investor. (IMF Balance of Payments Manual, 5th edition, § 359). 

According to the UN, foreign direct investment refers to „investment taken to be the lasting 
interest of an enterprise resident in one economy (direct investor) in an enterprise operating outside 
of the economy of the investor.  

“The direct investor´s purpose is to exert a significant degree of influence on the 
management of the enterprise resident in the other economy. Thus, foreign direct investment 
involves both the initial transaction between the two entities and all subsequent transactions 
between them and among affiliated enterprises." [6] 

FDI is an active form of investment, opposed to portfolio investments, a passive form of 
investment. While the income on portfolio investment is an interest (dividends), the income on FDI 
is profit.  
 

2.1 Region and regional development 
The Act No. 539/2008 Coll. on Support of regional development defines the region as a 

“territorial unit defined according to the classification of statistical territorial units“.  
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The word region is taken from the Latin region meaning a border or area. From the 
perspective of regional economy, a region is viewed as a spatial subsystem of the country, which is 
characterized by a certain spatial structure and level of economic and social progress.  Thus, it is not 
only spatial, but also an economic and social unit. [1] 

Buček claims that the EU regional policy distinguishes regions as follows: 
 less developed regions (up to 75 % of EU average per capita) – the aim of the convergence 

objective, 
 more developed regions that are supported to improve competitiveness and promote 

employment. [2] 
GDP was selected as the sole indicator for the classification of regional development. GDP 

was also selected by the European Commission as the most representative one.   
Regional development can be defined as the steady growth of economic and social 

potential of the region, improving its economy, performance, competitiveness and standard of living 
of those living in the region. Thus, the region contributes to the economic and the social 
development of the whole economy. In terms of economics, the notions of regional development 
and regional growth are distinguished.  

Ivaničková defines regional development as „ the socio-economic processes occurring in 
natural and social environment of a region that should bring about the growth of economic and 
social potential of the region. The exploitation of the potential is to ensure that regional disparities 
are reduced and sustainable development of the region maintained” [5]. 

 "Regional development means the growth of economic and social potential of the region, 
ensuring growth, competitiveness and standard of living of its citizens. Thus, regional development 
contributes to sustainable development of the economy" [4]. 

The definition of the concept of regional development is supplied in the Act No. 503/2001 
Coll. on Support of regional development. The definition reads as "the continuous growth of 
economic and social potential of the region, which improves its economic capability, performance, 
competitiveness and standard of living of its residents". 

3. Socio – economic development of regions 
Social development is closely related to economic development; therefore the notion of 

socio-economic development has been widely in use. 
Economic development is concerned with qualitative changes in economic indicators 

affecting the main macroeconomic indicators, such as gross domestic product (GDP), gross output, 
gross value added (GVA), employment, etc. In order to compare economic performance of 
countries or regions, gross domestic product per capita is most commonly used. 

Statistical Office of the Slovak Republic (SO SR) defines gross domestic product as the final 
result of the production activity of resident producer units during the monitored period. 

Partial aim of the paper is to assess the socio-economic performance of Slovakia by regions. 
In order to measure the socio-economic performance, the following economic and social indicators 
will be used: 

 Economic indicators – Gross Regional Domestic Product (GRDP) Gross Regional Domestic 
Product per capita and  foreign direct investments in the regions from 2005 to 2010, 

 Social indicators – unemployment rate in the regions from 2005 to 2012.  
 

Gross Regional Domestic Product  
Gross domestic product is the market value of all the goods and services produced in a 

country. In the paper, we examine the data on Gross Regional Domestic Product. For a region, the 
GDP is the market value of all the goods and services produced in the region. GRDP is the sum of 
the value added for each industry in the region, and taxes on products minus subsidies on products. 
The methodology on determining Gross Regional Domestic Product and regional accounts 
indicators is based on the European system of national and regional accounts (ESA 95) in line with 
the Eurostat methodology. 
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Table 1 
Gross Regional Domestic Product from 2005 to 2010 

Gross Regional Domestic Product (in million EUR conv., current prices) 
Region/Year    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bratislava region 13, 415.89 14, 386.85 16, 392.99 17, 492.01 17, 543.71 18, 296.58 
Trnava region 5, 479.70 6, 892.25 7, 600.81 7, 920.93 7, 180.65 7, 665.98 
Trenčín region 4, 855.96 5, 723.75 6, 301.64 6, 721.29 6, 165.90 6, 434.89 
Nitra region 5, 758.95 6, 197.15 6, 720.42 7, 403.48 6, 934.71 7, 105.26 
Žilina region 5, 235.16 5, 746.83 6, 643.44 7, 498.26 6, 988.49 7, 499.63 
Banská Bystrica 
region  

4, 318.25 4, 947.19 5, 534.38 6, 093.17 5, 540.12 5, 856.88 

Prešov region 4, 295.12 4, 463.90 5, 013.83 5, 827.80 5, 396.20 5, 546.04 
Košice region 5, 955.19 6, 643.66 7, 242.21 7, 885.47 7, 044.61 7, 464.23 
SR total  49, 314.22 55, 001.58 61, 449.72 66, 842.41 62, 794.39 65, 869.49 

Source: Statistical Office SR (2013) 
The data listed in the table indicate significant differences in economic regional 

development assessed according to GDP. The concentration of large and well-established 
enterprises and cooperating small and medium-sized enterprises in the Bratislava region make the 
region far advanced compared to the remaining Slovak regions. Other factors contributing to better 
economic performance of the Bratislava region include a well-developed infrastructure, sufficient 
ample inflow of FDI and above-average concentration of high-skilled workforce. In terms of the 
volume level of GDP, Trnava region comes next with the automobile and electrotechnics industries 
being the key drivers. Masárová [8] note that these industries are vital in generating GDP in the 
whole country.  The pace of economic growth in terms of GDP generation is much slower in the 
remaining Slovak regions, lacking these types of industry. The slowest pace of economic growth 
can be seen in the Prešov region with the lowest GDP values. Higher economic growth can be seen 
in the Banská Bystrica region followed by the Trenčín region.  

 

Gross Regional Domestic Product per capita  
GDP per capita is used to show the GDP impact on the economic performance and standard 

of living of the residents living in the region. The indicator is a quotient of two indicators, namely 
the gross regional domestic product (based on the place of work) and the average number of people 
residing permanently in the region (based on the place of residence).  

      Table 2 
Gross Regional Domestic Product per capita from 2005 to 2010 

Gross Regional Domestic Product per capita (current prices) in € 
Region/Year 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bratislava 
region 

22, 270.26 23, 783.96 26, 918.45 28, 503.28 28, 318.27 29, 241.22 

Trnava region 9, 895.63 12, 427.04 13, 675.34 14, 177.63 12, 811.11 13, 633.69 

Trenčín region 8, 081.38 9, 536.83 10, 502.74 11, 205.43 10, 285.36 10, 744.48 

Nitra region 8, 125.93 8, 755.74 9, 508.99 10, 481.13 9, 823.62 10, 077.56 

Žilina region 7, 536.83 8, 270.15 9, 553.17 10, 775.69 10, 028.15 10, 746.40 
Banská Bystrica 
region 

6, 565.35 7, 536.87 8, 450.16 9, 317.32 8, 478.95 8, 973.67 

Prešov region 5, 384.62 5, 582.95 6, 258.99 7, 258.28 6, 700.49 6, 860.71 

Košice region 7, 720.65 8, 599.02 9, 361.55 10, 180.47 9, 069.87 9, 580.63 

SR 9, 154.13 10, 202.63 11, 386.81 12, 364.80 11, 590.47 12, 130.72 

      Source: Statistical Office SR (2013) 
Applying distinct principles in determining partial indicators means overvalued GDP 

indicator in the regions with a high number of job commuters from other regions and undervalued 
GDP indicator in the regions with insufficient production and low employment rate. Despite the 
shortcomings of the methodology, GDP per capita is the most accurate indicator to determine the 
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economic performance of the regions. As shown in the table, there are considerable differences in 
Gross Regional Domestic Product per capita. The Bratislava region, compared to other regions, has 
GRDP per capita much higher which can be ascribed to high job mobility. In comparison with the 
Prešov region, the GRDP per capita in the Bratislava region is on average 4.2 times higher. In 
addition to the Bratislava region, positive Gross Regional Domestic Product per capita indicators is 
in the Trnava region, having on average 2.1times lower GRDP per capita value. The Bratislava 
region and Trnava region are followed by the Trenčín region with significantly different values 
when compared to Gross Regional Domestic Product values. 

The fastest pace of annualized growth in the GRDP per capita in the years monitored can be 
seen in the Bratislava region (8.9 %), followed by the Trnava region (8.7%). The slowest pace of 
GRDP growth can be seen in the Košice region (6.5%), the Banská Bystrica region (6.7 %) and the 
Prešov region (7.1%). 

    Table 3 
Unemployment rate (in %) from 2005 to 2012 

Region/Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bratislava region 5.2 4.3 4.2 3.6 4.7 6.1 5.8 5.72 

Trnava region 10.4 8.8 6.5 6.2 9.1 12 10.6 9.43 

Trenčín region 8.1 7.1 5.7 4.7 7.3 10.2 8.7 10.89 

Nitra region 17.8 13.2 7.1 8.8 13 15.4 12.5 14.08 

Žilina region 15.2 11.8 5.55 7.7 10.6 14.5 14.3 12.79 

Banská Bystrica region 23.8 21.1 14.1 18.2 18.8 18.6 17.5 20.81 

Prešov region 21.5 18.1 12.05 13 16.2 18.6 17.8 20.66 

Košice region 24.7 20.3 13.02 13.5 15.5 18.3 19.6 19.58 

SR 16.2 13.3 11.0 9.6 12.1 14.4 13.5 14.24 

    Source: Statistical Office SR (2013) 
Labour market indicators are an important determinant of social development of the regions; 

the most significant are the employment rate or unemployment rate. In order to make a correlation 
analysis, we use the data on the unemployment rate. We monitor the development of unemployment 
based on the Labour Force Survey conducted by the Statistical Office of the Slovak Republic − the 
direct questionnaire survey on a representative sample of households. The data listed in the table 
indicate that the unemployment rates reflect the GDP development in individual regions. Similar to 
other indicators monitored, the Bratislava region has the lowest unemployment rate in the years 
monitored (4.95% on average). The Bratislava region is followed by the Trenčín region (7.8% on 
average) and the Trnava region (9.1% on average). On the contrary, the unemployment rate in the 
Banská Bystrica region in the years monitored is 19.11 % on average and 18.1% in the Košice 
region, followed the Prešov region (17.24 %). The unemployment rate was rising in all the regions 
in the years 2009 and 2010 due to the economic crisis. 

The data listed in Table No. 4 is apparent that FDI inflow is uneven in the SR. This 
inequality is reflected in the economic and social development of the regions of Slovakia. In the 
paper, we monitor the inflow of FDI into individual regions of Slovakia, i.e. flow quantity.  

The data listed show the regional differentiation. The FDI inflow to the Bratislava region 
shows positive values until 2008. Negative values can be observed since 2009, except for the year 
2011. The FDI inflow to the Trnava region was decreasing from 2005 to 2008, reaching a negative 
value in 2008 (EUR -84455 thousand). The biggest foreign investment in the Trnava region was in 
2003 (automobile company PSA Peugeot Citroën Slovakia). The FDI inflow to the Trenčín region 
reaches merely positive values in the monitored years. It is worth noting that the economic crisis 
had an adverse impact on the FDI inflow to all the Slovak regions in the years 2008 to 2010. 

Slovakia received substantial part of FDI under the privatization process.  It follows that the 
FDI distribution to distinct industries was not balanced and depends on the privatization process. 
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The key investments in the manufacturing sector are in the automotive industry. Until the 
end of 2010, investors invested EUR 3.2 milliard. In Slovakia, the automobile industry is 
considered to be the ,,driving force“ of economy, significantly contributing to GDP generation and 
employment. According to Krajňáková [7] it is known that the structure of economic production 
changes in the process of technological development and labor productivity growth mainly in the 
industrial production, wherw it causes lazing off unnecessary workers. 

Table 4 
FDI inflow in the regions of the SR (in thousands €) from 2005 to 2012 

Region/Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bratislava 
region 

887729 2964940 1471338 3161242 -158190 -195289 1845057 -21034 

Trnava region 859895 441656 122414 -84455 618184 89072 -199409 14033 

Trenčín region 131627 206468 254053 131537 53294 49790 145654 -17735 

Nitra region 71595 200883 145862 77956 64478 -93591 58865 42939 

Žilina region 3138464 323175 557210 -1172 -260521 5915 325057 -2965 

Banská 
Bystrica region 

31754 126908 223107 148851 -51445 1380 153911 -1806 

Prešov region 21666 14099 -90102 13973 10750 24908 27074 3840 

Košice region 17793 347752 251272 -124655 -280926 10613 155265 43059 

Slovak 
Republic  

5160523 4625880 2935155 3323278 -4376 -107202 2511474 60331 

Source: National Bank of Slovakia (2013) 
  
There are three automobile plants in the Slovak Republic. Volkswagen Slovakia has been 

operating in the SR since 1991, PSA Peugeot Citroën Slovakia since 2003 and the Korean Kia 
Motors Slovakia since 2004.  

4. Results of the correlation analysis for the indicators monitored in the regions of the 
SR 

Correlation is a measure of dependence between two or more variables, and refers to the 
strength of correlation between quantitative variables. Correlation analysis does not express the 
cause and effect relationship among variables, but explains the extent to which one or more 
phenomena bring about an effect –  the resulting effect on the dependent variable.  

Table 5 
Correlation Matrix of FDI Inflow and Two Indicators of Socio-Economic Development 

 FDI Inflow 
GRDP 

Year-to-Year Change 
Unemployment Rate 
Year-to-Year Change 

FDI Inflow 1.000 0.402 -0.16289 

   (p=0.0046) (p=0.1984) 
GRDP Year-to-Year 

Change 0.402 1.000 -0.37125 

 (p=0.0046)   (p=0.0094) 
Unemployment Rate 
Year-to-Year Change -0.16289 -0.37125 1.000 

  (p=0.1984) (p=0.0094)   
Source: Calculated by authors, data taken from the National Bank of Slovakia (2013) and the Statistical Office 

SR (2013) 
We have employed correlation analysis to examine relationship between 

 GRDP year-to-year change and unemployment rate year-to-year change in the regions of the 
SR; 

 foreign direct investments inflow and GRDP year-to-year change in the regions of the SR;  
 foreign direct investments inflow and unemployment rate year-to-year change in the regions 

of the SR.  
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Discussed results are based on Pearson correlation coefficient. The correlation coefficient 
values range in the interval < -1;1 >, whereas: 

value above 0 indicates a direct linear relationship i.e. variables are directly dependent on 
each other. Increase in one variable causes an increase in the other variable.  

Value below zero indicates an indirect linear relationship, i.e. increase in one variable causes 
a decrease in the other variable.  

Value of 0 indicates that variables are not linearly dependent, i.e. there is no relationship of 
dependence.  

Correlation analysis indicates statistically significant indirect linear relationship between 
GRDP growth and unemployment rate change i.e. increase in productive capacity of a region 
correlates with a decrease in the unemployment rate. When conducting correlation analysis between 
FDI inflow and GRDP year-to-year change in the Slovak regions, it was found that there exists 
statistically significant positive correlation consistent with the interpretation that the foreign direct 
investment contributes to the economic development of regions. Correlation analysis also indicates 
that the inflow of foreign direct investment correlates with the decrease in the unemployment rate 
but statistical significance of this relationship is relatively weak (p value of 0.198). In order to 
provide additional insights about these observations Table 6 and Table 7 present results of partial 
correlation analysis by regions. 

Table 6 
Correlation between FDI inflow and GRDP year-to-year change in regions of the SR 

 

If FDI inflow is an independent variable, the correlation analysis between FDI and GRDP 
year-to-year change indicates that there is a strong direct dependence in the Trenčín region, the 
Banská Bystrica region and the Košice region. All other reported correlation coefficients lack 
statistical significance.  

Table 7 
Correlation between FDI inflow and unemployment rate year-to-year change in regions of the 

SR 

 

Results of correlation between FDI inflow and GRDP change in regions of the SR 

0.28222 (p=0.5879) Bratislava region 

-0.13622 (p=0.7969) Trnava  region 

0.74535 (p=0.0890) Trenčín  region 

0.30757 (p=0.5532) Nitra  region 

0.21505 (p=0.6824) Žilina  region 

0.82476 (p=0.0434) Banská Bystrica  region 

-0.31185 (p=0.5474) Prešov  region 

0.72683 (p=0.1017) Košice  region 

Results of correlation between FDI inflow and unemployment change in regions of the SR 

-0.41490 (p=0.3067) Bratislava region 

0.04748 (p=0.9111) Trnava  region 

-0.84811 (p=0.0078) Trenčín  region 

-0.66572 (p=0.0715) Nitra  region 

-0.38540 (p=0.3457) Žilina  region 

-0.46835 (p=0.2418) Banská Bystrica  region 

0.64619 (p=0.0834) Prešov  region 

-0.71745 (p=0.0451) Košice  region 
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The correlation between FDI inflow and unemployment year-to-year change varies across 
regions and correlation coefficients indicate both positive and negative dependency. Statistically 
significant negative correlation, consistent with the interpretation that the FDI inflow decreases 
unemployment, is found to be in the Trenčín region, the Nitra region and the Košice region. 
Positive and statistically significant coefficient reported for the Prešov region indicates that the FDI 
inflow correlates with increased unemployment. This rather surprising result might be due to the 
different nature of FDI investments in this particular region. Perhaps it is the case that FDI investors 
in Prešov tend to acquire existing entities with the strategy to increase productivity of labor and 
eliminate over employment.     

 5. Conclusion 
The analyses show that the Bratislava region is the economically the most advanced region 

with positive results during all the years under examination. In contrast, the lowest share in GDP 
generation has the Prešov region, the Banská Bystrica region, followed by the Trenčín region. The 
economic performance was slowed by the economic crisis, leading to the drop in GRDP in all 
Slovak regions in 2009. 

The unemployment rate is the lowest in the Bratislava region (average rate – 4.95%), 
followed by the Trenčín region. The highest unemployment rate in the monitored period is in the 
Banská Bystrica region (average rate – 19.11%), followed by the Prešov region. Adverse effects of 
the crisis were mostly reflected in the unemployment rate indicator, with a step increase of 
unemployment in 2009 through 2010. The situation improved slightly in 2011, excluding the 
Košice region. The highest amounts of FDI are in the Bratislava region, the Trnava region and the 
Žilina region with the presence of the key foreign investors.  

The correlation analysis indicates that foreign direct investments have a significantly 
positive impact on economic performance of regions in terms GRDP formation. The relationship 
between foreign direct investments and unemployment seems to be more complex. Partial 
correlation analysis shows that foreign direct investment correlated with decreased unemployment 
in three regions while the Prešov region exhibits a positive correlation between the FDI inflow and 
the year-to-year unemployment rate change. Taken together our analysis indicates that the impact of 
foreign direct investments on socio-economic indicators is most pronounced in regions of Trenčín, 
Košice and Banská Bystrica. Furthermore our results indicate that the amount of foreign direct 
investments alone does not convey all information about the FDI impact on performance of a region 
and there is a need to control for qualitative characteristics and the FDI typology – green-field 
investments undoubtedly create jobs whereas acquisitions emphasizing increased productivity of 
labour might in fact result in job losses.  
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TRENDS IN THE MARKET OF DRUGS IN RUSSIA 
 

The Russian pharmaceutical market – one of the most fast-growing in the world. According to data of the 
company "IMS Health of Russia and CIS" the annual gain makes 10%. Following the results of last year, the market 
made more than 1 trillion rubles. In article, the main tendencies and problems of development of the Russian 
pharmaceutical market are considered. This work assumes use of several main offers for development of the 
pharmaceutical market of Russia developed on the basis of the carried-out statistical analysis. 

Key words: pharmaceutical market, competition, dependence on import, competitiveness increase 
 

The pharmaceutical market is classified as the most dynamically developing markets and 
consists of two main segments: commercial and state. Commercial segment consists of pharmacy 
sales of finished pharmaceutical products (FPP) and pharmacy sales of para-pharmaceutics. State 
segment: implementation of the FPP via health care facilities (HCF) and via additional drug supply 
(ADS). According to classification of DSM group [4] in the individual categories can be 
distinguished a segment of biological food supplement (BFS), distribution and pharmacy chains. 
Russian pharmaceutical drug market is import-oriented, 76% of medicines in terms of money 
consumed by the population, are produced abroad. 

In 2014, the domestic pharmaceutical market was attended by more than 1000 players: 501 
foreign firms and 550 of domestic ones [4]. According to the analytical agency "Remedium", the 
share of domestic products in the commercial segment of the Russian pharmaceutical market in 
value terms has been steadily declining, if in 1991 it amounted to as much as 60% by the beginning 
of 2013, there has been a significant reduction in their share to 24%, which is a problem of modern 
pharmaceutical market. 

The main producers of medicines on the market are imported FPP manufacturers, such as 
"Sanofi", "Novartis" and "Pharmstandard", despite the proven effectiveness of Russian generics. 
Generic - a drug with proven pharmaceutical, biological and therapeutic equivalence to the original. 
That is, a drug having the same composition of active ingredients, dosage form and effectiveness as 
the original drug, but not having patent protection. 

Table 1 shows the comparative characteristics of original drugs and their generics. 
Table 1 

Comparative characteristics of original drugs and their generics 
Indications for use Imported drug Domestic generic 

Spasm of smooth muscle of internal 
organs 

No-shpa Drotaverin 

Pain, inflammation, neuralgia, etc. Nurofen Ibuprofen 
Toothache and headache, feverish 
syndrome on the background 
infectious diseases, etc. 

Panadol Paracetamol 

Immunodeficiency states, 
manifested acute infectious diseases 

Immunal Echinacea 

 

The company "Novartis" has existed since the middle of the XIX century. Today, all 
business units of the company, represented in Russia - a "Novartis Pharma", "Sandoz", "Alcon", 
"Novartis OTC", "Novartis Vaccines and Diagnostics" and "Novartis Animal Health", which 

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx�
http://www.nbs.sk/_img/Documents/STATIST/SPB/PZI/PZI_2003.PDF�
http://www.statistics.sk/�
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employ 2,400 employees at the company working for the benefit of patients in most regions of 
Russia. Headquartered "Novartis" Russia is located in Moscow, Russia [5]. 

The company "Sanofi" takes a leading position in developing markets, as one of the leading 
pharmaceutical companies in Europe and the world leader in the production of vaccines for human 
and veterinary medicines in the field. "Sanofi" offers an extensive portfolio of original drugs, 
generics and over-the-counter drugs in the key of therapeutic areas - diabetes, cancer, 
cardiovascular disease, thrombosis, diseases of the central nervous system, internal medicine and 
vaccines [6]. 

The Russian company "Pharmstandard", dealing with development  and manufacture of 
drugs, such as "Arbidol", "Complivit", "Pentalgin", "Flucostat", "Afobazol" and etc. The company 
takes the 3rd place in the rating leaders of the pharmaceutical drug market [7]. 

Table 2 shows the market shares of the largest manufacturers in the commercial segment 
FPP 2013, according to the DSM group [4]. 

Table 2 
Rating of the largest manufacturers leading to volume of sales in the commercial segment 

FPP 

Rating Manufacturer 
Cost volume, mln. 

Rub. VAT included 
The increase in the 

value ( % ) 
Market share 

(%) 
1 NOVARTIS 29431 14,3 6,4 
2 SANOFI-AVENTIS 24730 14.5 5,4 
3 PHARMSTANDARD 20493 15,6 4,4 
4 BAYER 17882 19,0 3,9 
5 TAKEDA 15314 5,9 3,3 
6 TEVA 14452 15,3 3,1 
7 BERLIN-CHEMIE 14247 1,7 3,1 
8 ABBOT 11870 9,2 2,6 
9 SERVIER 11497 8,3 2,5 

10 GEDEON RICHTER 10383 1,3 2,5 

 
Total market share of the 20 leading manufacturers is occupied by 55.3% of the sales FPP 

value,   remaining 44.7% share, occupied by small manufacturers. 
It should be noted that the name of FPP has not fulfilled its mission to ensure recognition of 

the enterprise. For example, the popular drug - analginum is simultaneously produced by a few 
pharmaceutical companies, which complicates the selection and promotion of products among 
competitors. Often, domestic manufacturers have not got branded products and thereby lose an 
important competitive advantage. Table 3 shows the leading brands in value of sales in the 
commercial segment FPP Russian Federation in 2012 [4]. 

Table 3 
Rating of brands in commercial segment of FPP 

Rating Brand name 
Cost volume, mln. Rub. 

VAT included 
The increase in the value, 

% 
1 Essentiale 4514 18,4 
2 Arbidol 3670 -2,0 
3 Concor 3631 10,3 
4 Aktovegin 3502 8,8 
5 Kagocel 3287 60,4 
6 Nurofen 2972 4,4 
7 Linex 2924 1,1 
8 Viagra 2908 -4,3 
9 Aflutop 2884 7,4 

10 Theraflu 2741 12,1 
 

One of the characteristics of any market is the price, as a regulator of supply and demand. 
An important feature of pricing in the pharmaceutical market is the availability of the list of vital 
and essential drugs (VED), the list has not been changing since 2012. As a result of today's full list 
of 567 items was VED drugs, of which 93 items (16.4%) are produced by only domestic companies, 
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207 items (36.5%) - by only foreign, but production of 267 items (47.1% ) of drugs is carried out by 
both Russian and foreign pharmaceutical companies. In October 2012 the methodology of setting 
prices for drugs VED was approved, according to which it is assumed the annual indexation of 
prices for domestic drugs that are included in the list of vital drugs, depending on the level of 
inflation. Inflation and previously appeared as a criterion for the price increase, but to increase the 
price, based on this figure, domestic producers have not succeeded yet. Foreign producers recorded 
price on the basis of data about minimum prices in the country - the manufacturers and the states 
where the registered drugs.  

The second component of the pharmaceutical market - the state segment - is divided on the 
implementation of the FPP through health care facilities (HCF) and additional drug supply (ADS). 
As a part of the DLO Russian Ministry of Health buys medicines on the program "7 nosology" 
program and provide the necessary drugs.  In table 4, the leading manufacturers of FPP by the 
volume of sales in the ADS segment on the above programs in 2013. 

Table 4 
Rating of the largest manufacturers in the ADS segment 

7 nosology ADS 
Rating 

Manufacturer 
Cost volume, 

mln. Rub. 
Manufacturer 

Cost volume, 
mln. Rub. 

1 F. HOFFMANN-LA ROCHE 9306,4 F. HOFFMANN-LA ROCHE 5599,4 
2 JOHNSON & JOHNSON 5873,5 SANOFI-AVENTIS 3853,1 
3 TEVA 5417,5 NOVO NORDISK 3266,5 
4 LABORATORY TUTEUR 4309,0 ASTRAZENECA 2456,8 
5 BAXTER 3503,2 SCHERING-PLOUGH 2164,4 
6 PHARMSTANDARD 2164,5 ELI LILLY 1648,5 
7 F-SYNTHESIS 2024,1 BOEHRINGER INGELHEIM 1478,8 
8 NOVARTIS 1459,8 JOHNSON & JOHNSON 1143,2 
9 GENZYME CORPORATION 1328,8 SERVIER 986,2 

10 OCTAPHARMA 1316,5 NOVARTIS 949,1 
 

In the framework of the program and in connection with their implementation it is seen a 
steady growth in the segment of health facilities in recent years, and a qualitative change in the 
structure of purchased drugs. Table 5 presents the major drug manufacturers in the segment of 
health care facilities. 

Table 5 
Rating of the largest manufacturers of FPP in the HPC segment 

Rating Manufacturer Cost volume, mln. Rub. Market share, % 
1 SANOFI 9667,1 5,3 
2 ABBOT 9280,1 5,1 
3 F. HOFFMANN-LA-ROCHE 8239,1 4,5 
4 GLAXOSMITHKLINE 8229,5 4,5 
5 MERCK 7525,9 4,1 
6 TAKEDA 7466,8 4,1 
7 JOHNSON & JOHNSON 5730,5 3,1 
8 NOVARTIS 5712,3 3,1 
9 BAYER 4991,5 2,7 

10 ASTRAZENECA 3958,7 2,2 
 

According to the DSM group volume of the Russian pharmaceutical market in 2013 
increased by almost 14%, while in real terms it decreased by 2% - up to 5.46 billion packages. 
Commercial segment in 2013 increased by 13.5% to 609 billion of rubles. According to the result of 
the 1 quarter 2014 the Russian pharmaceutical market increased by 5.4% compared to the same 
period in 2013 and amounted to 284,9 billion of  rubles. In this case, the number of packages on the 
market increased by 3.6% -1.3 billion of packages against 1.4 billion of packages in the same period 
of 2013. Thus, the Russian pharmaceutical market is growing mainly due to higher prices of 
medicines in non-regulated segment, as well as due to an increase in inflation and rapid devaluation 
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of the ruble. In addition, as the cause of the pharmaceutical market growth is changing preferences 
of the population in favor of more expensive drugs. 

As an analysis of statistical data on the pharmaceutical market of the Russian Federation, it 
can be concluded that the Russian pharmaceutical market largely represented by foreign 
manufacturers. At the same time, many industry experts predict a reduction in the share of imported 
drugs, primarily due to the location of  large foreign pharmaceutical companies factories in Russia. 
Additional impact to this decision gives the proposal of the Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation on the introduction of preferences in public procurement, involving a variety of 
benefits to manufacturing companies, depending on the location of factories. So, identified the 
following main challenges of the pharmaceutical market in Russia: 

 imperfect legislative regulation; 
 high competition in the market; 
 insufficient funding for health programs and support domestic producers; 
 economic decline and reduced solvency of the population; 
 economic risks, associated with a complex political situation. 
Thus, the pharmaceutical market in Russia is currently under reconstruction and active 

modernization. The analysis allowed to identify a few basic suggestions for the development of the 
pharmaceutical market in Russia: 

1) Remove the existing competitive disparities between local and foreign 
pharmaceutical manufacturers in Russia, including the legal field. 

2) Accept the documents governing the development of drugs in accordance with 
international standards of good laboratory and clinical practice. 

3) Requires the development of marketing programs to improve the competitiveness of 
domestic producers and products. 
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In the article the main content of the modernization of the developing countries with the simultaneous impact 
of the economic and political crisis is considered. A comparison of the concepts of modernization and innovation 
strategies of catching up and advanced development is submitted. A comparative analysis of the main aspects of the 
interactive modernization, breakthrough strategy and integrated (system) modernization is showed. The 
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recommendations on the choice of the strategy of economic recovery in Ukraine in conditions of economic and political 
crisis are submitted. 

Key words: complex modernization, innovative development, the developing countries, the economic and 
political crisis, international integration. 

 

В статье рассмотрено основное содержание модернизации для развивающихся стран, испытывающих 
одновременное воздействие экономического и политического кризиса. Представлено сравнение понятий 
модернизации и инноваций, стратегий догоняющего и опережающего развития. Проведен сравнительный 
анализ основных аспектов интерактивной модернизации, стратегии прорыва и комплексной (системной) 
модернизации. сделаны рекомендации по выбору стратегии восстановления экономики Украины в условиях 
экономического и политического кризиса. 

Ключевые слова: комплексная модернизация, инновационное развитие, развивающиеся страны, 
экономический и политический кризис, международная интеграция. 
 

Сегодня становится актуальным решение вопроса выбора эффективной стратегии 
экономического развития развивающихся стран в условиях растущей интернационализации 
хозяйственных процессов и воздействия глобальных проблем. В то же время, стратегия 
развития стран, которые сегодня оказались в центре политических, экономических и 
военных кризисов требует учета специфики условий для каждой такой страны, в том числе и 
для Украины. 

Среди ученых, работы которых имели фундаментальное значение для рассмотрения 
моделей развития посткризисных стран в условиях международной интеграции, необходимо 
выделить работы Дж. Буна, Б. Казеса, Х.-Джю Чанга, А. Чонга, C. Калдерона, М. Джанти, M. 
Хироока, A. Маддисона, K. Мацуямы, Дж Саари, Дж. Вартиаинена, Хе Чуаньци, а также 
российских ученых А. Акаева, И. Ануфриева, Е. Балацкого, С. Глазьева, О. Голиченко, С. 
Гуриева, М. Делягина, Г. Клейнера, Д. Кузнецова, В. Лифшица, С. Лифшица, Я. Корнаи, В. 
Мау, В. Полтеровича, Г. Попова, В. Степина, В. Сенчагова. Широко известны теории 
западных специалистов по теории постиндустриального общества и футурологии, а саме: Д. 
Белл, П. Дракер, Дж. Гелбрейт, Ф. Фукуяма, Л. Туроу, М. Кастельс – ведущие специалисты 
по вопросам постиндустриальной теории; Л. Эдвинсон, О. Тоффлер, Т. Стюарт, Ч. Хенди, Т. 
Сакайя – специалисты по проблемам управления и теории современной корпорации; А. Гор, 
Д. Мидоуз, Р. Райх, П. Пильцер, С. Хантингтон, Р. Инглегарт, Э. фон Вайцзеккер – найболее 
известные эксперты по проблемам отношений с «третьим миром». 

Изучением стратегий развития современного общества занимается и много 
украинских ученых, в частности: В. Геєць, В. Семиноженко, А. Гальчинский, А. Чухно, А. 
Филипенко, Л. Федулова, М. Згуровский, В. Соловьев, Б. Малицкий, А. Попович, Л. 
Мельник, Я. Жалило, Л. Антонюк, А. Поручник, М. Йохна, В. Стадник, Т. Цихан, Т. 
Близнюк, С. Архиереев, А. Голиков, Е. Воробьев, О. Борович, Н. Волосникова, Е. Довгаль, В. 
Сидоров, Г. Задорожный, В. Решетило, И. Островский, О. Носова, О. Маковоз, , Н. Кизим, И. 
Матюшенко, Е. Ястремская, А. Волков, Н. Денисенко, А. Никифоров, О. Салихова, П. 
Бубенко и многие другие. 

Актуальность исследования данной проблематики усиливается еще и тем, что в 
период 2011–2015 гг. многие развивающиеся государства по тем или иным причинам 
оказались не только в условиях экономического кризиса, но и испытали всю 
разрушительную тяжесть политического кризиса, перешедшего в военное противостояние 
различных противоборствующих сторон на территории этих государств. Как следствие, 
степень разрушения экономики и государственных институтов, глубина «пропасти», в 
которой оказались эти страны, значительно больше, чем те, которые испытывали 
развивающиеся страны за последние 40–50 лет. Сегодня для таких стран, как Украина остро 
стоит вопрос поиска оптимальной стратегии восстановления разрушенного хозяйства на 
основе модернизации экономики и достижения глобальной конкурентоспособности. 

Целью статьи является исследование оптимальных путей восстановления экономики 
Украины как развивающейся страны на основе модернизации и создания условий для 
перехода к инновационной экономике. 

Модернизация – это заимствования опыта, позволяющего делать то уже известное 



 25

более эффективно, чем сейчас. То есть модернизация – это усовершенствование, улучшение, 
обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества. Термин «модернизация» в переводе с 
английского означает осовременивание и обозначается наличием таких характеристик 
современного общества, как процессы индустриализации, урбанизации, рационализации, 
бюрократизации, демократизации, доминирующего влияния капитализма, распространения 
индивидуализма и мотивации успеха, утверждения разума и науки и т.д. Модернизация в 
этом смысле означает достижение современности, процесс превращения традиционного, или 
дотехнологического общества, по мере его трансформации, в общество для которого 
характерны машинная технология, рациональные отношения и высоко дифференцированные 
социальные структуры [1]. 

Термин «модернизация» относится к отсталым или слаборазвитым обществам и 
описывает их усилия, направленные на то, чтобы догнать ведущие, наиболее развитые 
страны, которые сосуществуют с ними в одном историческом времени, в рамках единого 
глобального общества.  

Можно выделить ряд критериев модернизации в различных отраслях общественной 
жизни. В экономической сфере – это технологическое развитие, основанное на 
использовании научного (рационального) знания, появление вторичного (индустрия, 
торговля) и третичного (услуги) секторов хозяйства, углубление общественного и 
технического разделения труда, развитие рынков товаров, денег и труда, обеспечение 
устойчивого экономического роста; в политической – образование централизованных 
государств; разделение властей; возрастание политической активности масс; формирование, 
развитие и распространение современных институтов и практик, а также современной 
политической структуры. 

Соотношение категорий «модернизация» и «инновация» всегда рождало вопросы в 
среде ученых-экономистов: является ли процесс модернизации (особенно в технико-
экономическом направлении – инструментальная модернизация) процессом «догоняющего» 
или «опережающего» развития, может ли он носить прорывной или мобилизационный 
характер? Поскольку модернизация предполагает наличие определенного ориентира – 
образца использования опыта передовых стран, то она всегда «догоняющая», как считает ряд 
авторов [2, с.9]. Другие авторы понятие «догоняющего развития» рассматривают как процесс 
выравнивания уровней экономического развития стран посредством повторения 
исторического пути, пройденного зрелыми странами [3, с.81]. Однако повторение опыта 
передовых стран заведомо обрекает догоняющих на перманентное отставание, ибо пока 
копируется опыт стран-лидеров, они вновь уходят вперед и эта гонка аутсайдеров за 
лидерами всегда безуспешна. 

В то же время, идея немедленно строить инновационную экономику, для чего 
необходима концентрация на тех направлениях, в которых определенная страна «сохраняет 
конкурентные преимущества», как правило, связана с практикой примитивной имитации. 
Эта логика приводит к очень затратным попыткам трансплантировать институты, которые 
работоспособны только в ведущих экономиках. Но, как показывает практика, простая 
имитация западных механизмов и процедур с целью достичь аналогичных результатов, еще 
никогда не была успешной [4]. 

Так, стратегия «интерактивной модернизации», основанная на стратегии 
догоняющего развития с широкомасштабным заимствованием передовых западных 
технологий, методов организации производства и систем управления для модернизации 
всего народного хозяйства, была представлена в ряде работ В. М. Полтеровича [5; 6]. 
Основными положениями этой стратегии являются: 

1) Анализ дилеммы: должна ли стратегия модернизации опираться в первую очередь 
на методы стимулирования экономического роста или сначала следует сосредоточить усилия 
на совершенствовании институтов. Полтерович показал, что улучшение институтов было в 
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большей мере следствием, нежели предпосылкой быстрого экономического роста, сделал 
вывод о том, что институты должны совершенствоваться в процессе экономического роста; 

2) Обобщение опыта стран, ставивших перед собой задачу догоняющего развития, 
позволило сделать вывод, что страны, добившиеся успеха, широко применяли индикативное 
планирование [5]; 

3) Идея о последовательных стадиях догоняющего развития: начальной модернизации 
(прямая поддержка базовых отраслей, высокие тарифы); инициации 
экспортоориентированного роста (поддержка экспорта, заимствование технологий); 
стимулирования ускоренного развития (инновации, резкое снижение тарифов); развитого 
рынка. Каждой стадии присущи свои инструменты стимулирования роста, причем при 
переходе от одной стадии к другой характер влияния той или иной политики на 
экономический рост может меняться: от импортозамещения к экспортной ориентации, от 
заимствования к инновациям; 

4) Создание институциональной системы интерактивного управления ростом (СИУР), 
которая должна организовать в единое целое разрозненные институты развития, 
осуществлять координацию их деятельности, ориентируя на стимулирование и поддержание 
быстрого роста. СИУР включает три компонента: национальную инновационную систему, 
координацию разных направлений экономической политики и интерактивное 
(индикативное) планирование [6]. 

Полтерович делает вывод, что типичная стратегия успешных стран – это 
экономическая модернизация с постепенным улучшением институтов и демократизацией. 
Это – интерактивная модернизация, где используется тот или иной вариант индикативного 
планирования. Это модернизация масштабная, и основана она на заимствовании с 
постепенным переходом к инновационному развитию. 

Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса была 
предложена С. Ю. Глазьевым [7]. Стратегия утверждает, что подъем российской экономики 
возможен только на основе нового технологического уклада при наличии самодостаточной, 
опирающейся на внутренние источники денежного предложения кредитно-финансовой 
системы. Ведущие специалисты мира считают, что ключевым фактором ядра шестого 
технологического уклада, который начал формироваться с начала 2000-х годов и расцвет 
которого ожидается в 2030 г., станет конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных 
технологий [7; 8]. Ядро технологического уклада сформируют: наноматериалы, 
наноэлектроника, нанофотоника, сканирующая нанотехники, нанометрологии, нанофабрик, 
наносистемна техника, генная инженерия, клеточные биотехнологии, информационно-
коммуникационные технологии, искусственный интеллект. 

Стратегия Глазьева – важный компонент более общей «смешанной стратегии» 
модернизации, включающей и компонент догоняющего развития, поскольку 
низкотехнологичная экономика не восприимчива к инновациям, а технологический уровень 
повышается от заимствования к инновациям, как показал Полтерович [9]. 

Несистемность первых этих вариантов стратегий восстановления экономики 
развивающихся стран очевидна. Стратегия системной модернизации была разработана Г. Б. 
Клейнером как предложение о комплексном реформировании страны [10; 11]. 

Клейнер подчеркивает, что в литературе наиболее активно обсуждаются два варианта 
модернизации: «догоняющая модернизация» и «прорывная модернизация». Первая исходит 
из предположения о возможности движения развивающейся страны по пути, повторяющему 
траекторию развитых стран Европы и США, и связывает модернизацию с заимствованием из 
институционального пространства развитых стран так называемых промежуточных 
институтов [5; 6]. Вторая концентрирует внимание на ускорении развития наиболее 
передовых, «прорывных» социально-экономических технологий, в том числе научно-
технических достижений в области нано-, био-, инфокоммуникационных и когнитивных 
технологий [8]. 
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Если рассматривать страновую модернизацию как систему, эту структуру необходимо 
специфицировать, уточнив свойственные именно для такой системы элементы ее внутренней 
структуры и, входы и выходы функциональных подсистем. Приведенная на рис. 1 схема 
функционирования и взаимодействия внутренних подсистем системной модернизации и 
использования результатов функционирования модернизационных подсистем дает ключ к 
организации мониторинга и поддержки модернизации в целом [11]. 
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Рис. 1 Функциональная структура модернизации как экономической системы [11] 
 

Успешное проведение модернизации экономики такой страны, как Украина, связано 
не только со стимулированием инновационной активности предприятий, но и затрагивает 
ментальную, культурную, институциональную сферу. Все эти сферы должны быть 
задействованы в проведении системной модернизации экономики страны. 

Существенным элементом внешней поддержки модернизационной системы является 
взаимодействие модернизации как совокупности модернизационных процессов и проектов. 
Необходима система регистрации и информирования общества о планируемых и 
осуществляемых локальных модернизационных проектах. Интеграция такой информации 
может осуществляться в рамках системы многоуровневого стратегического планирования 
экономики Украины. 

Внутренняя поддержка функционирования модернизации как экономической системы 
с доминирующим процессным компонентом должна быть обеспечена за счет организации 
функционирования и взаимодействия семи средовых подсистем в соответствии со схемой, 
представленной на рис. 1.  
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Иными словами, политика модернизации должны иметь ментальную, культурную, 
институциональную, когнитивную, технологическую, имитационно-историческую 
составляющие. Фундаментальную роль при этом играет «ментальная модернизация» – по 
сути, воспитание восприимчивости и адаптивности мышления людей по отношению к 
изменениям условий жизни модернизационного характера. 

Выводы. Можно констатировать, что из всех перечисленных выше стратегий развития 
и модернизации экономик, переживающих большие кризисные потрясения и политические 
трудности, а также вынужденных учитывать влияние глобальных проблем на экономику, для 
Украины наиболее целесообразно применение комплексной (системной) модернизации, 
которая одновременно затрагивает большинство сфер жизни общества. 
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Дослідження процесів трансформації економічних систем у ХХІ ст. свідчать про 
перехід економічних знань на принципово новий рівень розвитку. Виникаючі фінансово-
економічні кризи глобального масштабу, соціально-економічний занепад у країнах третього 
світу та нестабільність політичних курсів передових країн, спонукають науковців до пошуку 
та визначення нової досконалої методологічної бази системних досліджень. Було визначено, 
що новою парадигмою економічної науки є синергетичний підхід щодо досліджень ринкових 
трансформацій. Економічні явища останнім часом характеризуються постійним коливанням 
показників та відсутністю ознак стабільної рівноваги. В свою чергу, це надає можливості 
визначати ринкову економіку динамічно нестабільною системою. 

Таким складним системам, як економічна, властива нерегулярна, хаотична поведінка, 
що генерується її нелінійним характером.  Е. Лоренцом було визначено, що навіть проста 
система трьох пов’язаних диференціальних рівнянь першого порядку може привести до 
хаотичних траєкторій, що є першим прикладом детермінованого хаосу в дисипативних 
системах [1]. Детерміновані нелінійні різнобічні рівняння першого порядку зображують 
виникнення нерегулярних флуктацій, тоді як в детермінованих лінійних різнобічних 
рівняннях подібні явища не спостерігаються [2, с.164]. Відповідно, хаос генерується 
нелінійним характером системи. У цьому контексті нелінійна властивість дозволяє більш 
фундаментально пояснити економічні флуктації. 

Відкриття феномену детермінованого хаосу розширює можливості економічного 
моделювання та економічного прогнозування. Нелінійний підхід до моделювання 
економічної динаміки дозволяє розглядати генезис стохастичних часових рядів поза межами 
екзогенного впливу. Наявність детермінованої природи хаосу визначає можливість 
встановлення передбачуваності деяких економічних явищ, що вважалися випадковими.     

Проблемою реалізації концепції хаосу у дослідженнях економічної динаміки є 
методика виміру нерегулярної поведінки, яка в детермінованих системах може проявлятися у 
формі руху до стабільного фокусу, граничних циклів, флуктацій. Альтернативним підходом 
до аналізу динамічної поведінки економічних систем є нелінійний (стохастичний) підхід, 
який зосереджує увагу на ендогенному механізмі виникнення регулярних і нерегулярних 
флуктацій. Цей підхід до аналізу економічної динаміки, базується на концепції 
детермінованого хаосу або внутрішньої нестійкості, передбачає дослідження впливу малих 
флуктацій на економічну еволюцію. Прикладом такого підходу в економіці є 
макроекономічна модель Р. Лукаса, що заснована на системі лінійних різницевих рівнянь зі 
стохастичними членами у контексті історії вивчення циклічних процесів.  

Основним завданням цієї концепції є інтерпретація циклічних коливань як 
рівноважного процесу, викликаного випадковими впливаннями. Лукас відмовився від 
традиційного ототожнювання циклу К. Марксом, Й. Шумпетером. У. Мітчелом, як коливань, 
пов’язаних з нерівновагою. Він використав дослідження математика Є. Слуцького, який 
аналізував зв’язки хвилеподібних коливань та випадкових процесів і встановив можливість 
їх генерування випадковими впливаннями. В основу нової теорії коливань було закладено 
включення трьох компонентів: 1) виняткова функція пропозиції (в якості аргументу 
використовується показник інфляції), що відображає специфічну уяву про поведінку людей 
на ринку робочої сили; 2) передумова недосконалості гіпотези раціонального очікування. В 
моделі Лукаса функція сукупної пропозиції задається функцією минулого рівня 
виробництва, обсягу капіталу в минулому та майбутньому, а також зміни цін. Тобто, 
встановлено вплив інфляції на обсяги виробництва та ступінь впливу рівня зайнятості на 
темп зростання цін. Визначена дослідником функція відображає нове уявлення про ринок 
праці, що обґрунтовано результатами досліджень, а саме: рівність реальної заробітної плати 
дорівнює граничному продукту праці; пропозиція труда є функцією реальної заробітної 
плати з урахуванням можливих змін в майбутньому також ця функція відображає міжчасові 
переваги людей відносно часу. Таким чином, безробіття визначено результатом 
добровільного вибору, а примусове безробіття виключається. Наступний результат 
дослідження доводить впливу номінальних коливань цін на інвестиційну активність 
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населення. В межах цієї моделі визначається збудження квазіперіодичного руху ціни та 
інвестованої частини доходу, що пояснює автокореляції макроекономічних показників.   

Для пояснень нерегульованого руху системи використовується лінійний підхід, що 
базується на концепції екзогенного випадкового впливу, сформованої в результаті вивчення 
поведінки детермінованих систем. Він опирається на ствердження про достатність 
детермінованих рівнянь без врахування флуктацій для опису економічної динаміки, 
насамперед, по причині малої інтенсивності флуктацій та в їх швидкому прояві у часовому 
масштабі в порівнянні з макроскопічними рівняннями. Вважається, що така точка зору 
стосується обмеженої кількості випадків, оскільки навіть флуктації з нульовим середнім 
значенням можуть значно зрушити систему від стану рівноваги тому, що невеликі флуктації 
можуть викликати структурну перебудову усієї динамічної системи. Відповідно, при 
досліджені нестійких динамічних систем не можна нехтувати флуктаціями при проведенні 
динамічного аналізу.  

Проаналізовані підходи до нерегульованої поведінки економічної системи містять 
суттєві спрощення реальних економічних процесів. Тому виникає необхідність формування 
критеріїв обрання реально ефективного підходу, який має відображати основний механізм 
генерації економічного явища. Опираючись лише на екзогенні шоки, як основу пояснення 
флуктацій в моделях ділового циклу, не можна в повній мірі визначити причини 
випадковостей. Але не можна виключати випадковості зовнішнього впливу на перебіг 
економічних подій. Таким чином, обмеженості розуміння природи економічних факторів 
примушує визначати зовнішні фактори, як випадкові. Оскільки економічна система 
відноситься до нестійких систем, то навіть випадкові впливання при їх середньому значенні 
близько нуля, можуть викликати структурну перебудову за умови незначних змін 
параметрів.  

Проблематика економічної теорії полягає в окреслені макроскопічних властивостей 
складних систем на основі елементарних мікроскопічних властивостей складових частин. А 
саме, необхідно визначити найважливіші макрозмінні, що за визначених умов можуть бути 
важливими у окреслені динаміки системи. За відсутністю теорії хаосу класичні погляди на 
передбачуваність (Лаплас)  не виключали можливості визначення перебігу природних 
процесів, за визнання початкових умов як головних. У цьому контексті слід звернутися до 
принципу невизначеності Гейзенберга (квантова теорія), який виключає можливість точного 
визначення початкового стану системи, а згідно теорії хаосу саме цей факт не дозволяє 
досягнути точності у прогнозах. Тобто, детермінізм та передбачуваності несумісні. [2]. 
Хаотична система може генерувати випадкову динаміку без зовнішнього впливу, оскільки 
траєкторії системи постійно зміщуються. Дослідниками доведено, що навіть незначна 
помилка у вимірі початкових умов або вимірі динаміки окремого періоду викличуть 
зростання помилковості у прогнозі, тому відносно хаотичних систем може здійснюватися 
тільки короткотерміновий прогноз.      

Теорія хаосу в економіці здобула популярності у 80-х роках минулого століття, а 
найвідомішими її прихильниками були У. Брок, Б. ЛеБарон, Х. Шейнкман, Р. Дей, Дж. 
Ремсей, У. Дечерт, Д. Шей. Перші наукові публікації, присвячені хаосу стали передумовами 
поширення теорії хаосу як альтернативної економічної теорії. Але намаганням визначити 
хаотичну динаміку передували інші нелінійні ефекти, що мають місце в економічних даних. 
Незважаючи на значну кількість теоретичних розробок по використанню хаосу для 
пояснення змін економічних систем, емпірична задача по виокремленню хаотичної динаміки 
з економічних часових рядах більш складна, ніж в природних науках. Складність хаотичного 
процесу з практичної точки зору еквівалентна випадковому процесу з малим розміром 
хаотичності [3]. 

Науковцями було розроблено декілька статистичних тестів на наявність хаосу 
незначного розміру. У цьому контексті поняття кореляційної розміреності Грассберга є 
найбільш значущим, оскільки дозволяє перевірити данні на наявність хаотичної динаміки, 
використавши одну характеристику: наявність «дірок», які залишає хаотична система у 
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великому обсязі простору. Згідно результатам тестування та обзору робіт з перевірки 
економічних даних на наявність хаотичної динаміки  Hsieh D., визначено, що після 
корегування на малих вибірках в переважній більшості випадків, спостерігався простий 
хаотичний аттрактор або нелінійна динаміка [4]. В свою чергу аналогічні дослідження та 
подібні результати отримав Scheinkman, який наполягав на тому, що нелінійні стохастичні 
моделі можуть генерувати динаміку, схожу з динамікою хаотичних відображень, а 
ґрунтований на кореляційні розміреності тест на хаос, може відображати наявність 
нелінійность. Це свідчить про той факт, що на сьогодні відсутні ефективні розробки 
тестування на наявність хаотичної динаміки в економічних даних [5].  

Таким чином, проведені дослідження доводять вплив теорії хаосу на методологію 
сучасної економічної науки.  У сучасних фінансово-економічних дослідженнях 
використовуються високочастотні, наприклад, щосекундні дані. Їх наявність надає 
можливість тестування на хаос більш перспективним, але відомо, що такі дані включають 
велику кількість мікроринкових явищ, зокрема, скачки ціни покупця і ціни продавця. Тобто, 
тестування можуть охоплювати зайві явища під час обрання тривалих часових рядів. Тому це 
накладає певні обмеження на користь нетривалих часових періодів. На нашу думку, саме ці 
передумови обмежують можливості виявлення хаосу в економіці.    

Теорія хаосу являє собою дещо проблематичне спрямування економічних досліджень, 
оскільки за існуючими даними нелінійна залежність прихована у часові ряди не можна 
вважати доказом їх хаотичного характеру. Такі дослідження є технічно складними, а 
отриманні результати невиправдано дорогими з низьким рівнем ймовірності їх застосування 
на практиці. Негативність результатів досліджень зарубіжних фахівців можна пов’язати з 
періодом умовної стабільності (80-х років минулого століття) економічних систем 
розвинутих країн, відсутність впливу економік країн колишнього СРСР та відсутністю 
проявів кризових явищ глобальної фінансової системи. Але вважати подальші дослідження 
на предмет хаотичного характеру економічних явищ безперспективними не можна, оскільки 
сучасні тенденції розвитку соціально-економічної системи України потребують сучасних 
методологічних підходів. Аргументи дослідників про низький рівень ймовірності 
використання хаосу у моделювання, оскільки не може використовуватися для здійснення 
прогнозів, має місце, але тенденції розвитку економіки свідчать про високий рівень 
випадковостей та впливу непередбачуваних факторів зовнішнього та внутрішнього 
характеру.  

Отже, використання теорії хаосу, як нової методологічної  галузі економічної науки є 
перспективним, оскільки класичний підхід, у відповідності з яким визначені теоретичні 
передбачення в подальшому тестуються на основі експерименту, не можуть в повному обсязі 
пояснити та передбачити перебіг подій процесу трансформацій економічної системи, а тим 
більше спрогнозувати можливі результати. Визначено, що розширити можливість прогнозів 
перебігу економічних процесів на короткий період можна за допомогою виявлення хаосу, що 
має ґрунтуватися на складних статистичних властивостях, а не лише на передбаченні.  
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Современная управленческая мысль расширяет наше понимание по вопросу 
управления предприятием. Сейчас очень трудно найти четкую грань между такими 
направлениями науки как менеджмент, инновационный менеджмент, проектный и т.д. 
Остается неизменным то что данные направления прежде всего направлены на повышение 
эффективности предприятия и в целом предпринимательства. Предпринимательство как 
таковое невозможно представить без использования актуальных методов и форм управления, 
в этой связи к предпринимательству мы дополняем новые направления, которые 
взаимосвязаны между собой.  

На сегодняшний день актуальным вопросом исследований в технологиях управления 
является инновационный менеджмент. Однако, если мы рассмотрим историю появления 
данного направления, то мы видим, что инновации являются неотъемлемой частью 
предпринимательства. То есть, таким образом, сущность предпринимательства несет в себе 
инновационную деятельность. В трудах неоклассической школы считалось, что 
предприниматель – это индивид, обладающий предприятием, осуществляющий деятельность 
со свойственным ей риском. В этом контексте было конкретное разграничение между 
капиталистом-собственником и менеджером, последний, который менее подвергался риску, 
хотя чаще это было представлено в одном лице.  

В современных подходах в частности в исследованиях Шумпетера, в основную 
характеристику предпринимательства закладывалась инновационная деятельность. Согласно 
взглядам Шумпетера предприниматель – ключевая фигура прогресса производительных сил, 
осуществляющий «реорганизацию экономической жизни на началах большей 
частнохозяйственной целесообразности» [1]. В этом контексте автором было заложено, что 
предприниматель должен постоянно находиться в динамичном состоянии, проводя реформы, 
обновление факторов производства, содержания и т.д.  
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Данную точку зрения разделяет Друкер, однако он дает более современный подход в 
объяснении понятия нововведений. «Нововведения являются особым инструментом 
предпринимателей, средством, при помощи которого они и используют изменения как 
благоприятную возможность для осуществления своих замыслов в сфере бизнеса и услуг, в 
задачу предпринимателей входит целенаправленный поиск источников нововведений, а 
также изменений и их признаков, указывающих на возможность достижения успеха» [2]. 

Говоря о различных подходах, следует подчеркнуть творческий характер в 
предпринимателях. Предприниматель схож по своей специфике деятельности с ученым, 
который постоянно находится в поисках и изысканиях. Целью предпринимателя, как 
правило, является создание чего-то нового, отличного от уже имеющегося, изменение и 
преобразование ценностных установок. Все это делает предпринимателя своего рода 
двигателем развития техники и технологий. Трудовая деятельность предпринимателя не 
заключена в рамки конкретных процессов по созданию продукта или услуги. Движущей 
силой является организация и систематизация производства, осуществляющего реализацию 
данных продуктов и услуг. Все это предает деятельности предпринимателя творческий 
характер, связанный с необходимостью владением обширными знаниями и технологиями 
управления.  

Любая предпринимательская деятельность является инновационной (и наоборот) и 
основана на поиске новых идей (от нового продукта до новой структуры) и их оценке; 
поиске необходимых ресурсов; создании и управлении предприятием; получении денежного 
дохода и личном удовлетворении достигнутым результатом [3]. 

Принимая во внимание, что инновационная деятельность чаще всего трактуется 
учеными как создание и распространение новшеств, можно сделать вывод о чрезвычайной 
близости понятий «предпринимательство» и «инновационная деятельность». Это 
подтверждается также выделением в экономической литературе двух моделей 
предпринимательства: классической и инновационной [4]. 

В классической модели предпринимателя характеризуют как операционного 
управляющего, целью которого является организация работы, своего рода рутинное 
действие.  

Вторая модель Инновационное предпринимательство, предполагает поиск новых 
путей развития предприятия, что позволяет говорить о концепции управления ростом или 
инновациями. Практика предпринимательской деятельности в любой ее форме обычно 
включает в себя инновационный процесс. Если производство полностью основывается на 
инновациях, то результатом выступает новый товар или же товар с принципиально новыми 
характеристиками или свойствами. Однако производство или поставка на рынок 
традиционных товаров может также осуществляться с использованием каких-то новых 
элементов или приемов, связанных с организацией производства, техническими элементами 
производства или же изменениями качественных характеристик производимого товара. В 
этом случае можно говорить о производстве традиционных товаров через привнесение 
частичной инновации [5]. 

Продолжая дальнейшие изыскания, мы перейдем к вопросам сущности инноваций. В 
рыночной экономике предприятие постоянно находится в динамике развития, основным 
фактором которого является создание конкурентных преимуществ. К созданию 
конкурентных преимуществ можно отнести практически все действия предприятия, однако 
существуют два наиболее явных это качество продукта и его новизна. Здесь следует 
отметить, что новизна не относится к понятию инновации как к таковому. Новизна или 
новшество – оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, 
разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению 
ее эффективности. Новшества выступают в роли субъекта управления [6]. 

Тогда как инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью 
изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта [6]. Несмотря на то, что происхождение 
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слова инновация исходит от понятия новый, термины инновация и нововведения имеют 
разные значения. Объединяющим этих понятий является то, что инновации рассматриваются 
в двух значениях, как новшество (новый продукт, услуга и т.д.) и как процесс его 
осуществления.  

Исходя из подхода, описанного Шумпетером, термин «инновация» следует понимать, 
как новый взгляд на определенный известный процесс или же открытие в одной из областей 
человеческих знаний, а также успешное практическое применение нового изобретения или 
открытия. 

Для Друкера инновация является мощным инструментом для предпринимателей, при 
помощи которого можно запустить новый вид бизнеса или предложить уникальные сервисы 
и услуги для совершенствования текущего. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификационная модель возникновения инноваций 
 

Для Твиста инновация определяется как процесс приобретения идеей или 
изобретением экономического содержания. 

Согласно концепции длинных волн, Н. Кондратьева инновация – это такой технико-
экономический цикл, в котором использование результатов сферы инновационных 
разработок непосредственно вызывает технические и экономические изменения, которые 
оказывают обратное воздействие на деятельность этой сферы [7]. 

Дополнительно к понятию инновация добавляют определенное действие. В этой связи 
можно рассмотреть понятие инновационная деятельность, которая направлена на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 
расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции 
(товаров, услуг, работ), совершенствования технологии их изготовления с последующим 
внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках [5, c.17]. 

Как мы видим, большое количество различных точек зрения не меняют основного, 
принципиально важного, значения сущности инновации, которая, как выше мы описывали, 
четко соответствует предпринимательству — это изменения и применимость. Функция 
изменения — основная функция инновационной деятельности.  

Анализ данных изменений показывает актуальность наличия множества видов 
инноваций, которые в свою очередь классифицируются по различным критериям и 
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признакам. Проведя анализ различных подходов в классификации инноваций, мы 
разработали модель, используя типичные изменения, которые, как считаем, являются 
источником возникновения различных инноваций.  

В предложенной модели мы учли этапность развития инноваций, а также основной 
аспект как появление новых рынков как завершающий этап развития инноваций. В 
действительности мы можем отметить, что в мире появилось множество рынков с появления 
инновационных разработок в сфере информационных технологий, биотехнологий, генной 
инженерии, робототехнике и т.д.  

Различные подходы, понятия и определения привели к тому, что в целях упрощения 
ведения статистики научных исследований и изысканий в середине XX века разработали 
специальное руководство. Данное руководство впоследствии стало фундаментом для 
создания международного стандарта в статистике, науке, технике и инновациях. [8] В 
соответствии с этими стандартами инновация – это конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.  

Здесь мы видим, что в стандарте по трем основным подходам, где проявляется 
инновация, последний аспект, так или иначе имеет место во втором. Необходимо обратить 
внимание на то, что инновация является результатом инновационной деятельности. Здесь 
необходимо учесть, что для того чтобы создать инновационный продукт необходимо 
организовать инновационную деятельность.  

Выше мы определяли, что предпринимательская деятельность сама по себе является 
инновационной, так как направлена на постоянное развитие и поиск новых решений. Здесь 
же предполагается, что инновационная деятельность больше относится к научно-
исследовательской. 

По данному понятию инновационной деятельности множество работ и исследования 
ученных, которые используют различные объяснения в понимании деятельности. В общем 
понимании, мы можем сказать, что инновационная деятельность может быть включена в 
различные другие виды деятельности, в таких как коммерческая, социальная, 
производственная и т.д. Для этого есть более понятное по смыслу термин инновационный 
процесс.  

Инновационный процесс, как отмечают Дорофеев и Дресвянников – это деятельность, 
в которой изобретение или предпринимательская идея получают экономическое содержание. 
Тогда как инновационная деятельность – это совместная деятельность множества участников 
рынка в едином инновационном процессе с целью создания и реализации инноваций. В 
продолжении автор напоминает, что в основе инновационной деятельности лежит научно-
техническая деятельность [9]. Фатхудинов также отмечает, что инновационная деятельность 
– это процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-технологической 
подготовке производства, производству и оформлению новшеств, их внедрению (или 
превращению в инновацию) и распространению в другие сферы. В данном случае автор в 
определении использует микс всевозможных процессов предприятия, которые, так или 
иначе, используются с целью повышения эффективности.  

Более рыночный подход к пониманию инновационной деятельности можно изложить 
как деятельность, направленная на получение результатов научных исследований и 
проведение экспериментальных разработок, которые должны быть реализованы как новый 
или усовершенствованный продукт, востребованный рынком, а также на создание нового 
или совершенствование существующего технологического процесса, которые будут 
использованы в будущей производственной деятельности организации. 

При этом следует помнить о том, что введение технических, организационных и 
экономических инноваций вызывает адекватные изменения в существующих формах и 
методах организации управления. Это обуславливает необходимость непрерывности 
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процесса разработки управленческих инноваций и становится все более важным условием 
повышения эффективности деятельности предприятий [10]. 

Обобщая вышеизложенное, мы пришли к пониманию инновационной деятельности 
как к деятельности в области управления, исследования, разработки и внедрения, что также 
присуще и предпринимательской деятельности. На рис. 2 мы схематично представили 
инновационную деятельность.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схематичное представление инновационной деятельности 

 

Интеграция стран в мировое экономическое пространство обуславливают 
возникновению новых подходов к организации инновационной деятельности. Выше 
описанное нами понимания инновационной деятельности можно отнести к замкнутой 
модели. В настоящее время одной из тенденций в развитии инновационной деятельности 
стран можно отметить переход к модели открытых инноваций, основанной на использовании 
внутренних и внешних источников инноваций [11]. Переход к новой модели является 
закономерным, можно выделить ряд причин, способствующих к данной тенденции: 

 избыток новых технологий и знаний за пределами компаний; 
 мобильность квалифицированных специалистов; 
 рост объемов венчурного капитала; 
 усиление масштабов и роли информационно-коммуникационных ресурсов; 
 повышение издержек по производству технологий и товаров; 
 сокращение жизненного цикла и времени вывода на рынок новых товаров и услуг 

[12]. 
Данные причины увеличивают динамику изменений во внешней среде, что 

подразумевает поиск эффективных путей реализации инновационной деятельности. Любое 
открытие или инновация привела к тому, что закрывались одни рынки и появлялись другие. 
Если смотреть более глобально, то в принципе кардинально для человека пока ничего не 
изменилось, то есть в принципе все инновации используются для удовлетворения 
человеческих потребностей и нужд, облегчили и повысили уровень жизни человека, 
увеличили эффективность деятельности и соответственно конкурентоспособность.  
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The basic task of a liability management in a capital structure is to define the most appropriate alternative of a 
company capital structure. The objectives of this choice may vary depending on the selection of an optimization 
criterion. The liability management takes not only the benefits of an interest tax shield but also the costs of financial 
distress into account when optimizing the capital structure. The article attempts to define the point in which the ratio of 
these two parameters is the optimal considering the value of the company. It is particularly topical problem as a 
consequence of the ongoing financial crisis, which involves substantial increase in financial distress, e.g. insolvency 
and bankruptcy. 
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Brealey and Myers define the optimal capital structure as a compromise between the 
advantages of an interest tax shield and the costs of financial distress [3, p.464]. They took not only 
the impact of taxes but also the costs of financial distress into account.1  The given theory accepts 
the justification of individual distresses among companies in the debt level and admits that 
companies should have only the volume of debt they can cope with. 

The company value is then expressed as follows: 
CFDPVITSPVVV ED        (1) 

where 

DV   value of a company with a debt in monetary units, 

EV   value of a company funded only by equity in monetary units, 
PV ITS present value of an interest tax shield in monetary units, 
PV CFD present value of costs of financial distress in monetary units. 

Modigliani and Miller in their original work from 1958 [9, pp. 261-297] paid some 
attention to the costs of financial distress. Furthermore, this issue was also discussed in 
Miller´s article from1976 [10, pp. 261-275]. Although, Miller in his reasoning does not deny 
the existence of the costs of financial distress, but he claims that they do not reach such a 
volume that they can be a counterweight to tax savings. He also claimed that it is not 
necessary to emphasize this issue in discussions about the optimal capital structure. But he 
admits that there is some impact of the costs of financial distress on the creation of an optimal 
capital structure of a company. Miller argued that the costs of financial distress can be 
avoided by adequate financial management decisions, for instance by issuing of "yield" bonds 
that promise interest payments only if the company profits. 

                                                 
1 As cited in KRÁLOVIČ, J., VLACHYNSKÝ, K.: Financial Management, IURA Edition, Bratislava, 2002, p. 126, the 

costs of financial distress of a company arisen by a high level of debt (the company is not able to pay its interests 
and payments to its creditors) create all direct and indirect costs related to default. It includes various types of fees 
and increased interests required by creditors as a compensation for the risk they bear.  
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Optimal capital structure is determined by the mutual relation between the tax advantages 
and the costs of financial distress. The increasing debt causes the increase in the present value of the 
interest tax shield. In a moderate debt level, the likelihood of financial distress is negligible and the 
advantages of the interest tax shield dominate. Reaching a specific debt point, the likelihood of 
financial distress grows rapidly and the costs of financial distress begin to reduce a substantial part 
of the company value. Moreover, if the company is not sure whether it is be able to utilize the tax 
shield (due to the tax loss), the growing debt starts to minimize the value of tax savings from the tax 
shield and is gradually being lost. 

 The company reaches its theoretical optimum in the moment when the present value of tax 
savings from the additional debt is compensated by the increase of the present value of the costs of 
financial distress.2 The situation is graphically depicted in Fig. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Optimal debt 

Source: BARTOŠOVÁ, V.: Optimalization of the financial structure of the enterprise. University of  Zilina, 
2005, p. 71 

Costs of financial distress are caused mainly by the high level of debt (an inability of a 
company to pay interests and debt payments to its creditors) and they can be divided into the costs 
of default (bankruptcy), direct and indirect, and the agency or contracting costs.3 

Direct costs include various fees paid to lawyers or experts which a company has to pay in 
case of its default.4 Direct costs of default can grow fast. Fees paid to lawyers and experts by the 
bankruptcy of large corporations represent relatively high numbers but they do not create a large 
part of the company assets value. Direct costs of default tend to be higher in small companies as 
economies of scale occur. 

J.B. Warner  [11, pp. 227-348] in his study publishes legal and administrative costs of 11 
railway companies in bankruptcy. The average costs were 2 million dollars. But they presented only 
5.3% of the total market value of debt and equity of the company estimated just before the 
bankruptcy. Considering the value of the company five years ago, before the bankruptcy, when the 
companies were healthier, these costs would have represented only 1.4%. 

                                                 
2 If costs of financial distress are considered, then the fact has to be taken into account, that investors have information 

that companies with high level of debt can easily drop into the financial distress and they worry about their 
investments. These worries of investors are reflected in the value of shares of the companies with debt.  

3 Approaches based on an existence of contractual costs represent the other important theory and model solutions in the 
field of a capital structure and they started to be applied in the second half of the 70- ties of the 20th century.  

4 This issue is in details processed in the Slovak Act on bankruptcy and settlement and its amendments.  
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Indirect costs are mainly costs resulting from the complexity of managing of a company in 
default. As a result of financial problems managers are forced to accept suboptimal (non-profit) 
decisions5. These steps may result in the adoption of various loans under disadvantageous 
conditions, the procurement of property on leasing, although the direct procurement would be more 
advantageous, or reducing the amount of dividends which sends a negative impulse to the financial 
market and it can finally lead to the decline of the company shares value. 

Costs of financial distress depend largely on the type of assets. Most studies indicate that 
some assets may not be harmed by bankruptcies and reorganizations but their value may drop very 
significantly. The highest losses are linked with intangible assets that are tied to the well-working 
company (technology, human capital, brand). This could explain why highly profitable growing 
companies (Microsoft, Digital Equipment Corporation) prefer to use financing by shares. Long and 
Malitz in their empirical research proved that companies with a predominance of intangible assets 
have less debt [7]. 

"Do not think only of how likely the borrowing will bring you into trouble. Think also of the 
value that can be lost if problems occur." [3, p. 475] 

Quantification of direct and indirect costs of possible financial distresses caused by high 
level of debt was processed, for instance by E. Altman [1]. The detailed analysis was used to 
estimate that these costs were on average in the range of 12-17% of the market value of the US 
industrial companies. 

Also L. Weiss [12, pp. 285-314] in his empirical studies deals with the costs of financial 
distress (i.e. costs of default). He studied 31 companies that were in bankruptcy in the years 1980 to 
1986. According to his analysis, the average costs of bankruptcy of these companies were 3% of the 
total book value of their assets and 20% of the market value of the shares of these companies in the 
last year before the bankruptcy. 

Authors H. Levy and M. Sarnat [6, pp. 561-563] give an example of how to calculate the 
impact of financial distress on the company. They assume that the companies can insure themselves 
against the bankruptcy and the amount of the annual insure was matched with the costs of financial 
distress. 

Agency costs represent the costs of a potential conflict of opposing interests among the 
different groups involved in the business operation. These costs can be divided into: 

- costs to minimize the potential conflicting interests of managers of the company and 
its shareholders, 

- costs to minimize the potential conflicting interests of shareholders of the company 
and its creditors (holders of bonds, banks, suppliers, etc.) 

- costs to minimize the potential conflicting interests of managers of the company and 
its owners.6 
In the case of bankruptcy the creditors are threatened by the loss of investments (loans) that 

they invested in the company. In an effort to save their funds they are forced to undertake the 
company and try to save it themselves. Due to the fact that the liability of shareholders for the 
company obligations is limited creditors must reckon with the possibility of losing their investments 
due to the default of the company and must also assume that in the case of the bankruptcy, they will 
likely bear the largest part of the cost of default and so they require to compensate this risk in the 
form of higher interests. The interest increases with an increasing level of debt due to the likelihood 
of financial distress costs occurrence. The higher interest paid to creditors has the impact on the 
reduction of yields that remain available to shareholders which may lead to an increase in the value 
of shares and company it self. 

                                                 
5 To sell the company assets at disadvantageous prices to get cash; to reject the realization of profitable projects which 

do not offer cash nowadays or to reduce the expenses on employees training, research and development.  
6 There are costs of two type: agency costs on equity (as a results of opposing interest of managers and owners of a 

company) and agency costs on debt (arising from the opposing interests of owners and creditors or managers and 
creditors). 
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While it is true that shareholders and creditors usually have the same interest in a company 
being in economic difficulties to stabilize it they often disagree about how to achieve it. Financial 
distresses are more expensive, the more conflicts between shareholders and creditors disrupt the 
business activity. 

The main interest of creditors is to protect their investments in the company. In the case of 
bankruptcy, however, a conflict of interest arises because shareholders often abandon their usual 
objective- to maximize the market value of their shares and in some cases they begin to "play a 
game" in their favour, regardless of the interests of creditors7. These conflicts are often caused also 
by the fact that shareholders and creditors do not have the same information about the company 
financial situation. Shareholders usually have more accurate information and they can easily find 
out that the company is heading to the bankruptcy. They can therefore apply some risky projects 
that they do not consider very risky from their point of view.  They can lose only their investments 
which are before the implementation of low value or they can obtain high yields. And thus 
shareholders risk only the money of creditors. If the project fails, the costs of financial distress 
increase and it can have fatal nature. 

 Brealey and Myers state that if the business risk remains constant, any increase in the 
company value is allocated between the shareholders and creditors (holders of bonds and shares). 
The value of investment opportunity for shareholders is lower of the part of the project which must 
be shared with creditors. Therefore, it may not be in the interest of shareholders to invest new 
capital in the company and it can thus lead to the rejection of investment opportunities with the 
positive net present value due to the lack of capital for its implementation. This problem affects all 
companies with some volume of debt. But it has the biggest impact on companies in financial 
distress. The greater the likelihood of bankruptcy, the more the creditors can get from the 
investment projects that increase the value of the company [3, p. 472]. 

The answer to the question: "Why businesses do not use the maximum debt financing?" can 
be found in the paper of W. Megginson [8, p. 336-337]. The answer of the author reads as follows: 
"Because there are the agency costs of debt.8" This is the reason why the company capital structure 
is important and that there is some optimum amount of debt that a company can borrow in a 
particular situation. If the impact of taxes and costs of financial distress are included in the optimal 
capital structure consideration then there is a certain amount of debt, which is considered to be 
optimal and so it can be said that the particular structure of the company capital structure is 
important. 

The optimal capital structure is, in terms of the agency costs on equity capital and the 
agency costs on debt, at the point where the agency cost of the marginal unit of debt equals to the 
agency cost of the equity unit. Then a modern compromise model of the capital structure, enhanced 
by the costs arising from the conflict of interests, has the following form: 

ACDPVACEPVCFDPVITSPVVV ED     (2) 
where 

DV   value of a company with a debt in monetary units, 

EV   value of a company funded only by equity in monetary units, 
PV TS present value of an interest tax shield in monetary units, 
PV FD present value of the costs of financial distress in monetary units. 
PV ACE present value of the agency costs on equity in monetary units, 
SH ACD present value of the agency costs on debt in monetary units. 
 

                                                 
7 Brealey a Myers describe the types of „games“, shareholders apply on creditors in the moment when the company is 

heading to the bankruptcy. There are: risk shifting, refusal to invest share capital, take money and go, time game, 
bait and tug a bridle. For more details: BREALEY, R. A., MYERS, S. C.: The theory and practice of corporate 
finance, McGraw-Hill Inc., Victoria Publishing, 1992, pp. 470 - 472. 

8 The higher the debt, the higher risk creditors bear but the power is in the hands of managers. That is why there are 
clauses in contracts determining the limitation of a company business activities, dividend payments, issues of bonds, 
adoption of extra credits. It means that the costs on debt increase and the company value decrease.  
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Despite the complexity of the model individual components quantification, the results of the 
USA research on the capital structure confirm that in many cases the model provides a clear 
explanation of how companies determine their capital structure. 

When making decisions about an optimal capital structure the liability management has to 
consider not only the mentioned theoretical models and approaches  with their practical 
modifications but also many other factors. It must also identify potentially important determinants. 

These are: income taxation, risk, costs of financial distress, 
agency costs, financial freedom of business risk, company 
size, profitability, asset structure (the portion of tangible assets 
on total assets), non-debt tax shield, growth opportunities, 
sector of activity and a country in which the company is 
traded on the stock exchange (mostly the same country as the 

company seat), rate of inflation, rate of the tax burden, level and fluctuations of cash flow, need of 
some financial security and financial freedom, etc. 

A traditional optimization criterion regarded as the starting point in the creation of the 
optimal capital structure is to minimize the costs of capital. In the recent years, however, the efforts 
to minimize the importance of this criterion has been observed, because a new criterion has been 
preferred- unconventional view on the structure of equity and debt together - the concept of 
shareholder value. 

There is not an unambiguous manual of how to create an optimal capital structure (but there 
are numbers of theoretical models). There is no solution in the form of a universal "formula" just to 
substitute the needed values and thus to calculate the real optimal capital structure of the company. 
The success of solution depends on several skills and knowledge of financial managers which 
include theoretical preparedness, talent and managerial intuition.  
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The analysis of trends of ageing population in Ukraine is implemented in the article, economical impact of this 
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У статті здійснено аналіз тенденцій старіння населення України, досліджено вплив цього явища на 
економіку, визначено заходи для пом’якшення негативних наслідків старіння населення в Україні. 

Ключові слова: літні люди,старіння населення, зайнятість, трудова діяльність 
 

Постановка проблеми. В сучасному суспільстві проблема старіння населення 
заслуговує на особливу увагу, адже передбачається, що тенденції старіння населення 
зберігатимуться і надалі впродовж наступних десятиліть. З одного боку, старіння населення 
розглядається як історія успіху в галузі охорони здоров’я та соціального розвитку, але з 
іншого боку, кидає виклик суспільству через трансформацію вікової структури, загрозу 
стабільному функціонуванню системи соціального забезпечення та збільшення 
демоекономічного навантаження на працюючих осіб.  

Аналіз останніх досліджень. В Україні вивченню демоекономічних проблем 
останніми роками присвятили свої праці такі науковці, як О. Грішнова, А. Колот, 
Е. Лібанова, В. Новіков, В. Онікієнко, С. Пасєка, М. Семикіна, Л. Ткаченко, Л. Шаульська та 
інші.  

Вагомий внесок у дослідження питань старіння населення і супутніх соціально-
економічних проблем належить вченим Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
В.М. Птухи НАН України С. Пірожкову, Е. Лібановій, І. Курило, Н. Левчук, В. Стешенко, 
В. Піскунову, С. Піскунову, П. Шевчук, а також співробітникам Інституту геронтології АМН 
України В. Безрукову і В. Чайковській. 

Разом із тим, явище старіння населення не втрачає актуальності для вітчизняної науки 
і практики. 

Мета статті – здійснити аналіз тенденцій старіння населення України, дослідити 
вплив цього явища на економіку країни та визначити можливі заходи для пом’якшення 
негативних наслідків цього явища.  

Демографічне старіння населення - процес збільшення частки літніх і людей похилого 
віку в загальній чисельності населення, що має серйозні наслідки в усіх сферах суспільного 
життя, враховуючи економічний і соціальний розвиток країни в цілому. Світова тенденція до 
зменшення частки дітей у загальній чисельності населення, в поєднанні з досягнутими 
успіхами у продовженні тривалості життя, а відповідно зростання частки літніх людей, 
виступають детермінантами прискореного старіння населення і з часом переважання 
кількості померлих над кількістю народжених, призводячи до негативного природному 
приросту. Така тенденція характерна і для України. 
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За результатами аналізу даних Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я встановлено, 
що проблема старіння населення на сьогоднішній момент особливо актуальна у всьому світі, 
оскільки літні люди (особи у віці 60 років і старше) є найбільш зростаючим контингентом 
населення світу. За прогнозами ВОЗ до 2025 р., їх чисельність збільшиться в 6 разів у 
порівнянні з 1950 р., до 2050 р. чисельність літніх людей досягне 2 млрд. і перевищить 
кількість дітей до 14 років [7]. 

У країнах ЄС проблема старіння населення проявляється дуже яскраво. Незважаючи 
на збільшення загальної чисельності населення, його вікова структура стає старше. 
Найшвидше старіє населення Німеччини, Італії та Франції. Згідно даними статистичного 
бюро ЄС станом на 2010 р. частка осіб у віці 65 років і старше становила 17,4% від загальної 
чисельності населення. За прогнозами, до 2020 р. цей показник збільшиться до 20,2%, а в 
подальшому, кожні десять років, частка літніх і старих людей буде підвищуватися в 
середньому на 2,35%. В результаті, в найближчі десятиліття країни ЄС будуть, стикатися з 
проблемами, що впливають на цілий ряд областей, включаючи ринки праці, пенсійні фонди, 
охорону здоров'я та соціальне забезпечення [2]. 
Загальнонаціональне старіння населення в Україні спостерігається з 1991 р. – із часу розпаду 
СРСР і проголошення незалежності. Найнижчі показники старіння в останньому десятилітті 
Україна мала у 2006 р. (20,4%). Дедалі з кожним роком, частка осіб у віці 60 років і старше 
постійно зростає. У 2012 р Україна мала високий коефіцієнт старіння населення - 21,2%. 
Тому, відповідно до шкали демографічного старіння Е. Россета, її можна віднести до країн, 
які, знаходяться на етапі «демографічної старості» [1]. Динаміка показників старіння 
населення України впродовж останніх 12 років наведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Динаміка показників старіння населення України 

 

Окрім того, в Україні, як і у більшості пострадянських країн спостерігається незмінне 
зниження народжуваності, смертність в літньому віці практично не зменшується, тривалість 
життя не зростає. Таким чином, старіння населення здійснюється «знизу». 

Варто зазначимо, що за часткою населення віком понад 60 років Україна входить у 
тридцятку найстаріших держав посідаючи 25–26 місце (яке вона поділяє з Норвегією) у 
рейтингу країн світу за цим показником. Однак, показник довголіття в Україні нині у 
середньому на 5–6 відсоткових пунктів нижчий, ніж у країнах Європи, що зумовлюється її 
істотним відставанням від розвинених європейських держав за середньою тривалістю життя 
та невисокими показниками дожиття до старшого віку [8]. 

В той же час, для України характерні істотні відмінності рівня старіння населення за 
статтю та залежно від типу поселення. Більшу частину осіб літнього віку становлять жінки: 
їх середня очікувана тривалість життя вже переважає таку у чоловіків (76,2 роки проти 66,3 
років в 2013 р.) і продовжує зростання.  
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Поряд із цим, спостерігається істотна регіональна варіація рівнів старіння населення. 
Значно вищим рівнем старіння вирізняється сільське населення, віковий склад якого 
«знесилений» масовою міграцією молоді й осіб середнього віку в міста. До «старіших» 
областей країни належать північні та північно-східні, до відносно «молодих» — західні 
регіони, столиця та окремі південні. Найвищим рівнем старіння вирізняється населення 
Чернігівської області, а найнижчим — Закарпатська область. На тлі вагомого природного 
зменшення кількості населення, що зберігається в більшості областей в останні роки, 
найвища інтенсивність депопуляції утримується саме в областях із найстарішим населенням 
(Донецькій, Луганській, Сумській, Чернігівській) [8]. 

За таких умов, прогресуючий процес старіння населення обумовлює старіння робочої 
сили та зростання ролі літніх людей у формуванні кон’юнктури ринку праці. Старіння 
населення відкриває нові можливості, пов'язані з активною участю старших поколінь, як в 
економічному, так і в соціальному житті у широкому сенсі слова. Оскільки частка літніх 
людей в загальній чисельності населення буде продовжувати зростати у майбутньому, то 
вони матимуть можливість стати більш впливовою силою в суспільстві.  

У 2014 році кількість зареєстрованих пенсіонерів в Пенсійному фонді України 
перевищила кількість офіційно працюючих на 500 тисяч осіб. Якщо в 1966 р. частка 
населення пенсійного віку становила 16 %, то до 2046 р. їх чисельність зросте до 35% 
загальної кількості населення України. А між тим, починаючи з 2020 р., відбуватиметься 
прискорення темпів старіння населення у зв’язку із досягненням пенсійного віку 
громадянами, які народилися в другій половині 1950-х років [4]. 

До речі, в умовах старіння населення частка населення працездатного віку постійно 
скорочується і відбувається старіння самої робочої сили. Особливо скрутним вже наразі і на 
перспективу уявляється становище із поповненням робочої сили молодими кваліфікованими 
кадрами у тих регіонах, де високий рівень старіння населення й особливо несприятливий 
баланс його природного руху поєднується із значними показниками міграції та 
консервативною структурою економіки і зайнятості населення, що найбільш помітно в 
Сумській, Чернігівській, Луганській, Кіровоградській областях.  

У зав’язку з цим, надзвичайно важливою та актуальною стане проблема викоростання 
трудового потенціалу людей похилого віку. Світова стурбованість з приводу того, що 
старіння населення і трудового потенціалу призведе до значного зниження темпів 
економічного зростання, представляється в значній мірі необгрунтованою, оскільки за 
прогнозами Організації Об'єднаних Націй, якщо в найближчому майбутньому 
продуктивність праці продовжить підвищуватися відповідно до очікувань, то пов'язані із 
зайнятістю проблеми, зумовлені демографічним старінням населення, можна буде подолати. 

Зауважимо, що низький рівень зайнятості літніх осіб в Україні походить від низького 
рівня їх економічної активності, оскільки безробіття серед осіб пенсійного віку практично 
немає. Доволі мало літніх осіб продовжують займатися економічною діяльністю після 
виходу на пенсію. Цей факт підтверджують також дані проведеного соціологічного 
опитування «Літні особи в Україні». Близько 60% опитаних респондентів не працювали 
після виходу на пенсію, і близько 30% працювали певний час, але на момент опитування вже 
припинили трудову діяльність [5, с. 111]. 

Літні працівники частіше працюють в умовах самозайнятості, гарантії збереження їх 
робочих місць особливо хиткі, а доходи від зайнятості — низькі й нестабільні. До цього слід 
також додати, що літні люди зазвичай не становлять пріоритетну групу у формуванні заходів 
політики зайнятості, трудові права літніх людей як значущої й особливої групи учасників 
ринку праці залишаються поза увагою держави [5, с. 210]. 

Водночас, вирішення проблеми ефективної зайнятості літніх осіб в Україні більш 
проблематичне, порівняно з розвинутими країнами, у зв’язку з поширенням застарілих 
технологій та устаткування, шкідливих або важких умов праці, що не сприяє 
довготривалому збереженню здоров’я і працездатності. Однією із головних причин відносно 
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низької економічної активності літніх осіб є інтенсивний характер праці та дискримінація за 
віком у трудових відносинах. 

Саме високий рівень трудового навантаження, який пропонують роботодавці 
працюючим пенсіонерам, змушує їх раніше залишати ринок праці, оскільки такий режим 
роботи є занадто обтяжливим для літніх людей. На противагу цьому, в розвинених країнах 
залучення осіб літнього віку до ринку праці відбувається відповідно до врахування таких 
особливостей трудових ресурсів старшого віку як залишкова працездатність, особливі умови 
відновлення (з тривалими періодами для відпочинку та іноді лікування) та потреба в 
спеціальних умовах праці (зі скороченою тривалістю робочого дня, тижня) [4]. 

На жаль, в більшості пострадянських країн фактичне досягнення особою пенсійного віку 
стає певним «сигналом» для роботодавця про те, що робітник має бути відправлений «на 
відпочинок». Такий стан речей навіть відображений у російський та українській трудовій 
термінології, де пенсійний вік називається «віком непрацездатності». Дискримінація за віком 
у трудових відносинах є результатом дії як стереотипних уявлень про низьку продуктивність 
праці і здатність до навчання осіб старшого віку, так і загального негативного ставлення до 
літніх людей, як таких, утримання яких є обтяжливим для суспільства [4]. В ідеалі літні люди 
повинні мати можливість працювати до тих пір, поки вони цього хочуть і поки вони здатні 
працювати продуктивно. В інтересах досягнення цієї мети можна розробити нові механізми 
трудової діяльності та новаторську практику на робочих місцях для збереження виробничого 
потенціалу та задоволення потреб працівників в процесі їх старіння. 

Відповідно, в Україні необхідна більш гнучка концепція «літнього віку», яка 
змінювалася б з часом, наприклад, разом з очікуваною тривалістю життя, і залежно від 
соціально-економічного контексту. Отже, розуміння конкретних умов життя літніх людей та 
їх внеску в розвиток суспільства має велике значення для визначення відповідних заходів 
реагування на старіння населення як на неминучий процес. 

Оскільки, в Україні розміри сегмента похилого населення працездатного віку, як 
передбачається, перевищать розміри сегмента молоді в період між 2020 і 2025 рр., а за 
міжнародними прогнозами, в країні частка сегмента літніх працівників в 2045 р. досягне 
найвищого показника - 34,8 %, а потім трохи знизиться в 2050 р. до 32,7 %, то необхідно 
запровадити дієві заходи, пов’язані із наданням зростаючому числу людей похилого віку 
відповідної підтримки у літньому віці і доступу до гідної роботи в тому випадку, якщо вони 
бажають залишатися економічно активними або потребують цього.  

Можна запропонувати для обмеження тенденції до раннього виходу на пенсію літніх 
працівників перенести акцент з практики заміни працівника в інтересах кращого виконання 
роботи до практики зміни характеру роботи відповідно до можливостей працівника. 

Створення умов для більш пізнього виходу на пенсію також може бути важливою 
складовою забезпечення активної старості. Така практика дозволяє літнім працівникам і далі 
брати участь у продуктивній діяльності і завдяки їй зберігати свій соціальний статус і 
самоповагу. Якщо ці переваги зникнуть після виходу зі складу робочої сили, то літні люди 
можуть опинитися в ситуації, яка сприятиме пасивному проведенню часу і не дозволятиме 
повною мірою використовувати існуючий продуктивний потенціал, сприяючи відмові від 
будь-якої діяльності. Необхідно вжити додаткових зусиль для того, щоб літні люди і ті, хто 
зараз відноситься до середньої вікової категорії, могли підвищити свою кваліфікацію і 
залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Навчання протягом усього життя 
приносить користь не тільки літнім людям, а й всьому суспільству: воно сприяє найму літніх 
людей та їх утриманню на ринку праці, а також сприяє розширенню їх участі в житті 
суспільства в цілому. Зокрема, професійне навчання певних груп населення, таких як літні 
працівники, може сприяти забезпеченню рівності у сфері зайнятості та підвищити ступінь їх 
інтеграції в економічну діяльність і життя суспільства. 

До того ж, існує цілий ряд можливих варіантів дій для усунення факторів, що 
гальмують продовження трудової діяльності, наприклад, врахування потреб працівників, що 
виникають в процесі їх старіння; поліпшення умов праці для підтримки працездатності 
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протягом усього життя; боротьба з дискримінацією за віковою ознакою; а також пропаганда 
позитивного образу літніх працівників. Крім того, літні працівники з більшою ймовірністю 
зможуть продовжити своє трудове життя, якщо їм буде надана можливість брати участь у 
програмах безперервного навчання протягом усього життя та ініціативах в галузі 
професійної підготовки без відриву від виробництва. 

Важливий захід, який можна використовувати з метою створення стимулів для 
збільшення тривалості трудової діяльності, передбачає поліпшення умов праці та 
підвищення доступності добре оплачуваної роботи для всіх осіб. Може знадобитися 
відповідна адаптація умов праці, яка дозволить літнім працівникам зберегти кваліфікацію, 
здоров'я і можливості для подальшої трудової діяльності на більш пізньому етапі їх життя. 

Насамкінець варто зазначити, що вже тепер дослідники дійшли низки висновків про 
можливості запобігання негативним економічним наслідкам старіння. Людям старшого віку 
повинен бути наданий широкий вибір щодо сфери самореалізації: навчання, робота, різні 
форми дозвілля, участь у волонтерському русі. Головна ідея такого підходу полягає в тому, 
що вільний вибір способу і царини самореалізації допомагає зберігати продуктивність людей 
старшого віку якомога довше. 

Висновок. Вважаємо, що важливо запозичити позитивні цінності прогресивного 
західного мислення щодо дбайливого розвитку і використання трудового потенціалу осіб 
похилого віку. Слід і далі визнавати і поважати авторитет, мудрість і продуктивність літніх 
людей, а також їх внесок в життя місцевої громади та суспільства в цілому. Активну участь 
літніх людей в соціальному, економічному і політичному житті країни здатний забезпечити 
енергійний, здоровий і осмислений процес старіння. Вступ до літнього віку повинен 
сприйматися не як кінець продуктивного життя, а скоріше як початок освоєння нових 
можливостей і перспектив [6]. 
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There was analyzed in the article the dynamics of investment security level as the gross fixed capital formation, 
capital investment, investment in fixed capital to gross domestic product of the country ratios. There was considered the 
problem of investment intensity in the economy of Ukraine.  

 Keywords: investment security, investment process, investment intensity 
 

В статье анализируется динамика уровня инвестиционной безопасности как отношения валового 
накопления основного капитала, капитальных инвестиций, инвестиций в основной капитал к валовому 
внутреннему продукту страны. Рассмотрена проблема инвестиционной активности в экономике Украины. 

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инвестиционный процесс, инвестиционная 
активность 

 

Современное развитие экономики Украины имеет непосредственную взаимосвязь с 
инвестиционным процессом, которая является движущей силой интеграции экономики в 
мировое хозяйство за счёт обновления основных фондов, модернизации капитала, передачи 
технологий, инноваций и управленческого опыта. В соответствии со своими социально-
экономическими и национальными особенностями правительство каждой страны определяет 
способы привлечения, использования и ограничения инвестиций. В Украине активизация 
инвестиционного процесса, поиск и привлечение надёжных инвесторов, которые бы 
размещали свои инвестиции на длительные сроки, обеспечивая стабильное развитие важных 
звеньев хозяйства, являются основными факторами оздоровления экономики [1, с. 72-73].  

Однако стоит отметить, что в последнее время Украина так и не избавилась 
полностью от структурных деформаций и значительно отстаёт от развитых стран по многим 
факторам эффективности производства и уровнем благосостояния населения. Толчком к 
данной ситуации, как зафиксировано Property Rights Alliance, послужило значительное 
снижение показателя оценки уровня защиты прав инвесторов в 2010 году после 
незначительного роста в 2008 году. Это обусловило низкую (117) позицию Украины в общем 
рейтинге среди 129 стран мира и предпоследнюю позицию среди 24 стран Центрально-
Восточной Европы в 2010 году [2, с. 32].   

Серьёзными неблагоприятными факторами в инвестиционной сфере являются 
неравные условия для национальных и иностранных инвесторов в отдельных секторах, 
зарегулированность инвестиционной деятельности, слабость механизма защиты прав 
инвесторов, ограничения на лицензирование операций с капиталом. 

Вследствие недостаточного уровня инвестиционных ресурсов, а также углубления 
кризисных явлений, современное положение инвестиционного процесса в Украине является 
неудовлетворительным. Однако в перспективе Украина имеет все шансы для привлечения 
инвестиционных ресурсов и использования их в интересах экономики, поскольку, как 
показывает анализ статистических данных Государственной службы статистики Украины 
[3], потенциал украинской экономики открывает достаточно “широкие горизонты” для 
своего развития. 

Одним из основных показателей, который влияет на активизацию инвестиционного 
процесса, является валовое накопление. 

Согласно Приказа Государственного комитета статистики Украины “Об утверждении 
Методических рекомендаций относительно квартальных расчётов валового внутреннего 
продукта за категориями конечного использования” от 01 декабря 2006 года № 580 [4], 
валовое накопление – это совокупный показатель, характеризующий чистое приобретение 
(за исключением выбытия) резидентами товаров и услуг, выработанных и предоставленных в 
текущем периоде, но не употреблённых в нём. 

Иными словами, валовое накопление является той составляющей валового 
внутреннего продукта (ВВП), которая инвестируется в реальный капитал.   

Валовое накопление включает в себя: 
1. Валовое накопление основного капитала – прирост нефинансовых активов, которые 

в течение длительного времени используются в процессе производства. В его состав входит 
прирост произведённого основного капитала, улучшение существующего основного 
капитала и не произведённых активов, расходы по передаче права собственности. 
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2. Изменение запасов материальных оборотных средств – сумма прироста 
(уменьшения) производственных запасов (промежуточных затрат), незавершённого 
производства (недостаточно переработанной продукции предприятием), готовой продукции, 
товаров для перепродажи.  

3. Приобретение за исключением выбытия ценностей, т.е. активов, которые не 
используются в потреблении или производстве и качественные характеристики которых в 
естественных условиях хранения не ухудшаются с течением времени (драгоценные камни и 
металлы, произведения искусства и антиквариата, ювелирные изделия из драгоценных 
камней и металлов, а также коллекции) [4]. 

Предпосылкой активизации инвестиционного процесса является валовое накопление 
основного капитала. Если проанализировать уровень валового накопления основного 
капитала в Украине за период с 2000 по 2013 годы (табл. 1), можно увидеть, что, начиная с 
2009 года, он значительно уступает показателям докризисного уровня и не отвечает 
потребностям обеспечения расширенного общественного воспроизводства. Так, отношение 
валового накопления к валовому внутреннему продукту в соответствии с  системой 
национальных счетов СНС-2008 в 2009 году резко уменьшилось до 18,32%, по сравнению с 
2008 годом (25,91%). Несмотря на незначительное увеличение до 2012 года (до 19,40%), доля 
валового накопления в ВВП до конца 2013 года уменьшалась и составила 17,32%, достигнув 
за весь анализируемый период наименьшего результата. 

Пороговое значение доли валового накопления основного капитала в ВВП, согласно 
Приказа Министерства экономического развития и торговли Украины “Об утверждении 
Методических рекомендаций по расчёту уровня экономической безопасности Украины” от 
29 октября 2013 № 1277 [5], должно составлять не менее 25,0%, что приравнивается к 
инвестиционной безопасности страны. В данном случае значение этого индикатора 
дифференцируется по следующим категориям: 30% – оптимальное, 25% – 
удовлетворительное, 23% – неудовлетворительное; 20% – опасное; 18% – критическое.  

Таблица 1 
Инвестиционная безопасность (отношение валового накопления основного капитала к 

ВВП) в Украине за 2000-2013 годы * 

Фактические данные Пороговое значение 
Отклонение от порогового 

значения Год 
% % п. п. 

2000 19,74 25,00 -5,26 
2001 19,77 25,00 -5,23 
2002 19,21 25,00 -5,79 
2003 20,58 25,00 -4,42 
2004 22,42 25,00 -2,58 
2005 21,87 25,00 -3,13 
2006 24,39 25,00 -0,61 
2007 27,12 25,00 2,12 
2008 25,91 25,00 0,91 
2009 18,32 25,00 -6,68 
2010 18,02 25,00 -6,98 
2011 18,35 25,00 -6,65 
2012 19,40 25,00 -5,60 
2013 17,32 25,00 -7,68 

* Рассчитано автором за данными источников [3; 5] 
 

Как показывает табл. 1, отклонение от инвестиционной безопасности в 
положительном направлении наблюдалось только в 2007 (2,12 п.п. – лучший результат) и в 
2008 годах (0,91 п.п.). На протяжении других лет анализируемого периода отклонение 
инвестиционной безопасности от порогового значения было отрицательным. Так, за период с 
2000 по 2002 годы значение доли валового накопления основного капитала в ВВП носило 
опасный характер, с 2003 по 2006 годы – неудовлетворительный, когда в 2006 году значение 
анализируемого показателя приближалось к удовлетворительному уровню и составляло 
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24,39%; с 2007 по 2008 годы – удовлетворительный, тогда как в 2009 году уровень 
инвестиционной безопасности значительно ухудшился и до 2012 года носил опасный 
характер. 

Наиболее опасными периодами для осуществления инвестиционной деятельности в 
Украине были 2010 год и, особенно, 2013 год. В 2010 году доля валового накопления 
основного капитала в ВВП составила 18,02% с отрицательным отклонением в 6,98 п.п., что 
приближается к критическому значению. В 2013 году соответствующая доля составляла 
лишь 17,32% (худший результат) с отклонением в 7,68 п.п., что соответствует критическому 
значению. 

За весь анализируемый период доля валового накопления основного капитала в ВВП 
не достигала оптимального значения. Это означает, что меры, направленные на активизацию 
инвестиционного процесса в тот или иной период, были недостаточно эффективными для 
осуществления модернизации экономики. Причиной данного явления послужил ряд 
факторов, которые вызывали неблагоприятные изменения в составляющих валового 
накопления. 

Как известно, от уровня расходов на производство продукции, который тесно связан с 
уровнем потребительских расходов, зависит уровень цен на продукты, товары или услуги, 
как фактора влияния на величину валового накопления основного капитала. В то же время 
само валовое накопление основного капитала существенно влияет на способность 
инвестировать средства в производство продукции и закупку основных средств, 
необходимых для производства и реализации соответствующей продукции, в том числе за 
рубежом. Всё это способствует повышению инвестиционной привлекательности страны и 
поступлению импортируемой продукции инвестиционного назначения из-за границы. В 
таком случае можно утверждать, что составляющие ВВП в контексте обеспечения 
инвестиционной безопасности тесно взаимосвязаны между собой.  

Фактически на динамику доли валового накопления в ВВП в сторону значительного 
уменьшения в 2009 и 2013 годах повлияли не только негативные изменения в отдельных 
составляющих данного показателя, но и неблагоприятные изменения в составляющих ВВП 
по категориям конечного использования.  

Ещё одним из главных индикаторов развития инвестиционного процесса являются 
капитальные инвестиции. Согласно Приказа Государственного комитета статистики 
Украины “Об утверждении Методики расчёта индекса капитальных инвестиций” от 25 
декабря 2009 года № 494 [6], капитальные инвестиции представляют собой инвестиции на 
приобретение или изготовление собственными силами для собственного использования 
материальных и нематериальных активов, срок службы которых превышает один год. К 
материальным активам относятся инвестиции в: землю, существующие здания и 
сооружения; жилые и нежилые здания; сооружения, машины, оборудование и инвентарь; 
электрическое и электронное оборудование, транспортные средства; долгосрочные 
биологические активы и улучшение земель, другие материальные активы. К нематериальным 
активам относятся инвестиции в: программное обеспечение и базы данных, права 
пользования природными ресурсами и имуществом, патенты, лицензии, торговые марки, 
подобные права и другие нематериальные активы [6]. 

Динамика капитальных инвестиций за период с 2002 по 2011 годы показывает, что 
периодами найбольшей инвестиционной активности были 2004 и 2007 годы. В 2004 году 
увеличение темпа роста капитальных инвестиций достигло 149,11%, в 2007 году – 149,48%, 
когда в 2008 году, несмотря на заметное увеличение объёма капитальных инвестиций до 
272074 млн. грн., по сравнению с 2007 годом (222679 млн. грн.), темп роста данного 
показателя замедлился до 122,18% [7, с. 198].   

Наиболее остро кризисные явления в инвестиционном процессе проявились в 2009 
году, когда объём капитальных инвестиций уменьшился на 79196 млн. грн., а замедление 
темпа роста этого показателя достигло 70,89%. В посткризисный период (с 2010 года) 
процесс восстановления инвестиционной активности начался с существенным отставанием 
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от динамики экономического роста. Таким образом, 2010 год в реализации инвестиций был 
достаточно критическим, когда объём капитальных инвестиций составил всего 189061 млн. 
грн. [7, с. 198].  

Основной причиной изменений в динамике капитальных инвестиций послужили 
изменения в объёмах инвестиций в основной капитал, которые представляют собой 
приобретение вновь произведённых капитальных благ (здания производственного 
назначения, машины, оборудование, инструмент, инвентарь, транспортные средства и другие 
основные средства). Согласно данным Государственной службы статистики Украины [3], 
этот показатель исчислялся до 2011 года, составляя основу инвестиций в материальные 
активы. 

Существенное увеличение объёма инвестиций в основной капитал до 209130 млн. грн. 
в 2011 году привело к резкому увеличению общего объёма капитальных инвестиций до 
259932 млн. грн. за данный период. В последующие годы произошло уменьшение объёма 
капитальных инвестиций до конца 2013 года (до 267728 млн. грн.) после увеличения в 2012 
году до 293692 млн. грн. [7, с. 198; 8, с. 183].  

Как отмечает В.И. Любимов [9, с. 276-277], пороговое значение инвестиционной 
безопасности должно находиться на уровне 19-25%. На этапе стабильного экономического 
развития, например, в развитых странах мира, этот показатель может быть меньше. Однако, 
как подчёркивают в своих трудах В.М. Геец [10], В.И. Мунтиян [11], согласно украинским 
стандартам пороговое значение инвестиционной безопасности не должно превышать 25,0%. 
Поскольку экономика Украины находится на стадии реформирования, вопрос инвестиций 
для Украины является достаточно острым.  

Таблица 2 
Инвестиционная безопасность (отношение капитальных инвестиций к валовому 

внутреннему продукту) в экономике Украине за 2002-2013 годы * 

Фактические данные Пороговое значение 
Отклонение от порогового 

значения Год 
% % п. п. 

2002 19,89 25,00 -5,11 
2003 21,60 25,00 -3,40 
2004 24,98 25,00 -0,02 
2005 24,31 25,00 -0,69 
2006 26,37 25,00 1,37 
2007 29,65 25,00 4,65 
2008 27,46 25,00 2,46 
2009 20,37 25,00 -4,63 
2010 16,87 25,00 -8,13 
2011 19,27 25,00 -5,73 
2012 20,13 25,00 -4,87 
2013 17,58 25,00 -7,42 

* Рассчитано автором за данными источников [3; 7-11] 
В соответствии с табл. 2, наибольшее отклонение от порогового значения в 

положительном направлении наблюдается в 2007 году (4,65 п.п.), отрицательном – в 2010 
году (8,13 п.п.). Это означает, что 2007 год был самым безопасным периодом для 
осуществления инвестиционной деятельности. Наоборот 2010 год при условии того, что доля 
капитальных инвестиций в ВВП не достигла даже минимального значения 19,0% по 
мировому стандарту, стал очень опасным периодом для осуществления инвестиционной 
деятельности. 

Согласно табл. 2, безопасный период осуществления инвестиционной деятельности 
наблюдался в Украине только с 2006 по 2008 годы. В 2004 году доля капитальных 
инвестиций в ВВП в условиях существенного увеличения отставала от порогового значения 
инвестиционной безопасности только на 0,02 п.п., в 2005 году – на 0,69 п.п. После этого до 
2007 года она постепенно увеличивалась и после резкого падения до 2010 года имела 
незначительные колебания до 2013 года, который стал также, как и 2010 год, очень опасным 
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периодом для осуществления инвестиционной деятельности, поскольку доля капитальных 
инвестиций в ВВП в 2013 году составляла лишь 17,58%.   

Значительным фактором указанной выше кризисной ситуации в инвестиционном 
процессе в Украине послужили неблагоприятные  колебания доли инвестиций в основной 
капитал в ВВП, удельный вес которой приравнивается к уровню инвестиционной 
безопасности с пороговым значением не менее 25,0% [12].  

Таблица 3 
Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП в Украине за 2000-2011 годы * 

Фактические данные Пороговое значение 
Отклонение от порогового 

значения Год 
% % п. п. 

2000 13,42 25,00 -11,58 
2001 15,42 25,00 -9,58 
2002 15,88 25,00 -9,12 
2003 18,39 25,00 -6,61 
2004 21,18 25,00 -3,82 
2005 20,36 25,00 -4,64 
2006 22,17 25,00 -2,83 
2007 25,09 25,00 0,09 
2008 23,52 25,00 -1,48 
2009 16,03 25,00 -8,97 
2010 13,45 25,00 -11,55 
2011 15,50 25,00 -9,5 

* Рассчитано автором за данными источников [3; 7; 12-13] 
 

Как иллюстрирует табл. 3, по указанному стандарту безопасным периодом для 
осуществления инвестиционной деятельности был лишь 2007 год, когда доля инвестиций в 
основной капитал в ВВП составляла 25,09%. В 2006 и 2008 годах её удельный вес 
приближался к пороговому значению инвестиционной безопасности (22,17% и 23,52% 
соответственно). Все остальные годы, особенно 2000 и 2010 годы, были опасными для 
осуществления инвестиционной деятельности. В 2000 году доля инвестиций в основной 
капитал в ВВП Украины составила лишь 13,42% с отклонением от порогового значения в 
отрицательную сторону в 11,58 п.п. В 2010 году соответствующая доля почти приблизилась 
к значению в 2000 году, составив 13,45% с отклонением от порогового значения в 
отрицательную сторону в 11,55 п.п., после чего в 2011 году увеличилась лишь на 2,06 п.п., 
составив 15,50%.   

Этой кризисной ситуации способствовало уменьшение уровня инвестиционной 
активности в 2009 году, когда индекс инвестиций в основной капитал к предыдущему году 
уменьшился до 58,5%, составив за весь анализируемый период наименьшее значение [7, с. 
202, 205]. 

Учитывая вышеуказанное, можно утверждать, что экономика Украины имеет слабую 
стратегическую инвестиционную инициативу. В условиях нестабильности социально-
политической обстановки Украина в нынешних условиях пытается максимально 
использовать свой инвестиционный потенциал и осуществлять инвестиции, в первую 
очередь за счёт зарубежных средств, в масштабные проекты, используя тактические 
моменты, которые являются более или менее благоприятными для осуществления 
инвестиционной деятельности. Однако при этом игнорируются факторы стратегического 
воздействия, которые могут негативно отразиться на экономической ситуации страны в 
дальнейшей перспективе.   
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CATEGORICAL DIFFERENCE OF NOTIONS “NOVATION”, “NOVELTY” 
AND “INNOVATION” AS TOOLS OF INNOVATIVE ECONOMY: 

INSTITUTIONAL CONTEXT 
 

The economic content and categorical difference of notions “novation”, “novelty” and “innovation” are 
analyzed. Under the novelty is proposed to understand not products in itself, but characteristic of its novelty, that 
measured by the share of intellectual value in its overall value. Whereas the novelty is the immediate mean, new 
method, technique, program, technology. 

Innovation is the result of creative activity in the form of new consumer values, which is aimed at the creation, 
development and distribution of new products/services, new technologies that bring economic benefit and 
implementation of new methods and organizational forms of management that correspond to market conditions. 

Looking at innovation from the  position of institutional approach is proposed to interpret it as a change in the 
basic structure “of the production organism”, transition of the internal structure to a new state, which can lead to 
qualitative and quantitative changes at the micro and macro levels. 

It was found that the institutionalization of innovation of natural-historical character is the crystallization, 
regulation, standardization and formalization of certain patterns of behavior. These samples of behavior characterize 
the various processes of formation and genesis of institutional arrangements. During the institutionalization innovation 
are passing three stages: selection, adaptation and integration. 

Key words: Institutionalization of innovation, novelty, novation, innovation, innovative economy. 
 

Formation of innovative economy requires “developing” of new ideology which focuses on 
novelty and pervades all society. Scientific results, designer developments, technological and 
institutional novelties are now the main driving force as economic progress and social development 
of the leading countries. 

Innovative economy in conditions of society knowledge development is characterized by a 
leading value of innovative activity of science subjects and industry, the growth of scientific and 
technical production, science intensive technologies, intellectualization of production factors that 

http://www.ukrstat.gov.ua/�
http://ua-info.biz/legal/baseqt/ua-qmptir/index.htm�
http://ua-info.biz/legal/baseqt/ua-qmptir/index.htm�
http://pidruchniki.com/1584072041779/ekonomika/natsionalna_ekonomika�


 54

shape by innovations, new technological structure [1, p. 59]. 
According to the new realities of economic life and international economic relations as the 

main criteria of effective development are the quality and speed of implementation of new IT 
systems and management approaches, there is a need to change approaches to understand 
innovative economy and refinement “innovation” as a category. 

The notion “innovation” was first appeared in the cultural studies research and meant the 
introduction of some elements of the culture to another. In the process of improvement of traditional 
structures regularity of technical, technological, organizational, economic and other innovations 
began to study [2, p. 61]. Today, it is actual to study innovations from an economic point of view. 

Innovations are one of the main generators of dynamic macroeconomic development. They 
are aimed to create a modern society, social and economic institutions, modern infrastructure and 
man to ensure global competitiveness of the country as a state and a nation. Innovations are forming 
an environment that contributes to technical, scientific and technological progress of society. 

For more than 70 years of innovations research it is possible to see the turn from the 
technocratic to the socio-economic vision of these processes. The analysis of innovations includes 
such elements as social consciousness, expectations, moods, values and norms. 

Experience of different countries of the world shows that successful innovative development 
requires harmonious interaction of the technological component with other elements, less studied – 
institutional and socio-valued [3, p. 234]. We will attempt to reveal the content of innovations from 
a position of institutionalism and consider the process of their institutionalization. 

The term “innovation” as a new category was introduced  by economic scientist 
J.A. Schumpeter in the early XX century. Translated from the Latin “innovatio” is a renewal. In 
French “innovation” means novelty, while in English “innovation” has two meanings: a new idea, 
method, invention and introduction of something new. 

Ukrainian word “novelty” is a synonymous of innovation. It means purposeful change that 
brings in environment new, stable elements (novation), that cause system transition from one state 
to another. “Novelty” or “new mean” has another meaning – means (new method, program, 
technology), while innovation is considered as a process of development of a new product. 

Today, the term “innovation”  is rather deeply entrenched in economic science because it is 
the formation of an innovative economy. However, various researchers offer different variants of its 
interpretation depending on the kind of property of this phenomenon they believe priority. 

In economic literature the most widespread are two approaches to define the essence of the 
concept  “innovation”: 

 It is the result of the creative process in the form of new, advanced production, 
technology, method; 

 It is the process of introducing the new efficient products, components, approaches, 
processes instead of existing; as planned activities and implementation of changes, as complete full 
cycle of designing and (or) use of the new. 

Great Dictionary of Economics offers a dual understanding of the concept  “innovation”: 
investing  money in the economy that provides a generational change of techniques and 
technologies; new technique, technology that is the result of scientific and technical progress. 
Development of inventiveness, detection of pioneering and scale inventions is an essential factor of 
innovation [4, p. 374]. 

Modern definition of “innovation” provides the Law of  Ukraine “On innovation activity”: 
innovations – newly created (applied) and (or) improved competitive technologies, products or 
services and organizational and technical solutions of industrial, administrative, commercial or 
other nature, which significantly improve the structure and quality of production and (or) social 
sphere [5]. 

This interpretation of the concept “innovation” is associated only with the means of 
production or technological processes that is necessary but not sufficient condition which should 
direct all investment streams of resource in sectors of the economy with its effective use. These 
features must be taken to the consideration of innovative development at macro and micro levels. 
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According to A. I. Volkov and M. P. Denisenko, it is necessary  to distinguish the concept of 
“novelty”, “novation” and “innovation”. Under the novation they understand the new order, 
process, method, product or technology [6, p. 53]. 

Novelty is the formed  result of fundamental and applied research, development or 
experimental work in activities to improve its efficiency [6, p. 57]. Novelty can take the form of: 
discoveries; inventions; patents; trademarks; rationalization proposals; documentation for new or 
improved product, technology, management or production process; organizational, production or 
other structure; know-how, concepts, scientific approaches and principles; document (standard, 
recommendations, method, instructions); results of market research. 

Investing in the development of novelty is half the battle. The main thing is to introduce the 
novelty and to transform novelty in the form of innovation, that is to complete the innovation 
activity and get a positive result, and then continue the diffusion of innovation. 

A. Volkov and M. Denisenko say that innovation is the result of management and obtain 
economic, social, environmental, scientific, technical or other type of effect. To their mind it is 
inappropriate to the concept “innovation” include the development of innovation, its creation, 
implementation and diffusion. These steps belong to innovative activity as a process which results 
can be novelty or innovation [6, p. 57]. 

Quite convincing is R. Fatkhutdinova’s point of view, who believes that novation is the 
formed result of fundamental and applied research, development or experimental work in any 
activities to improve its efficiency [7, p. 45]. 

Formation of novation may take the form of discoveries, patents, trademarks, documentation 
(for new or improved products, technology, production process), organizational and production 
structure, scientific approaches or principles, results of marketing research. The main thing is to 
implement novation in production or consumption, other fields of activity, to transform novation 
into the sphere of innovation. 

According to B. Santo, a researcher in the field of innovation, “Innovation is a socio-techno-
economic process that through the practical use of ideas and inventions leads to the creation of the 
best in quality products, technologies, and if it focuses on the economic benefit, income, its 
appearance can provide additional benefits on the market” [8, p. 83]. He describes innovation as a 
production factor that determines the formation and productivity of the gross national product for 
the future. 

  Some clarification of Russian professors such as E. Barsukova and V. Sarycheva  are 
noteworthy about differences between innovation, discoveries and inventions that take place in the 
interpretation of the category “innovation” by B. Santo. The differences are in the following: 

firstly, innovation unlike inventions or discoveries are made mostly on the technological 
level, while the invention or discovery take place usually on the fundamental level; 

secondly, innovation integrates in itself the results of integrated use of such elements as 
systematic technical developments, scientific-research programs, but discovery usually happens by 
chance [9, p. 21-22]. 

So, inventions and discoveries present a specific class of innovation, where technologies are 
“hidden” in some evolutional (also technological) process, but it is carries out in the scale of some 
system, a part of which is an appropriate innovative infrastructure. 

Scientist and economist Yu. Yakovets’ judgment is important, he confirms that innovation is 
a qualitative change in production, which may belong to engineering, technology and to the forms 
of production organization [10, p. 27]. 

Researching the category “innovation” it is impossible to ignore its understanding as the 
scientific, technical, technological, economic and organizational changes in production. The main 
characteristics here are the qualitative novelty of products, methods of production and technologies 
compared with previous, rate of implementation and dynamics of cycle novelty, its economic 
efficiency and social consequences. 

Scientist B. Twiss has  made  an important contribution to the study of this category. He sees 
novelty as a process in which invention or idea becomes economic substance, that the invention is a 
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novelty if it gets success in the market [11, p. 36, 76]. 
In substantiation of need of conceptual approach to understand the innovative process he 

considers the scientific and technological novelty as a process of transformation. There are two 
processes: with food and techno-market orientation. 

He interprets the innovation as the process of scientific and technological transfer  of 
knowledge directly to the field of customer needs. The product turns only to bearer of technology 
and the form that it takes is determined only after “linking” the technology and satisfaction of 
needs. 

The definition of innovation of Ukrainian scientist V. Zyanka is interesting, he affirms that 
innovation is a form of materialization of innovative idea for creation a particular subject substance 
– product, technology or service with new consumer properties [12, p. 50]. 

The representative of Kiev school of political economy Z. Varnaliy interprets innovation as 
the result of development (fundamental and applied researches) and commercialization (bringing 
the development to the stage of the finished product that can provide income) of new idea, which is 
transformed into product, technology, organizational or marketing solution [13 p. 100-101]. 

O. Nabatova (Ukrainian researcher in the innovation sphere), insists that “innovation is not 
just novelty as a static final result of creative activity, but it is the process of transforming novation 
into socio-cultural norms and patterns of behavior, their institutional issuance and internalization” 
[3, p. 235]. In connection with this, it is necessary to study institutional mechanisms of innovations. 

Among foreign and Ukrainian scientists there are different views on this issue. The analysis 
of the category “innovation” and categories related to it, makes it possible to offer their own 
interpretation. In our opinion, innovation is not a product in itself, but it is a characteristic of its 
novation that measured by particle of intellectual cost in its total cost. 

Novelty we understand as a direct mean, new method, techniques, program and technology. 
Innovation is the result of creative activity in the form of new consumer values, which aims to 
create, develop and distribute new product/service, new technologies that bring economic benefit, 
introduction of new methods and organizational forms of management that correspond to market 
conditions. We would like to point that the public utility is no guarantee that innovation is 
economically effective and has chance to process of commercialization. 

If consider the innovation from the point of the institutional approach, it can be understood 
as a change in the basic structure “of the production organism”, the transition of internal structure to 
new state, which can lead to qualitative and quantitative changes at micro and macro levels. 

O. Nabatova considers that innovation cannot lead to the desired results unless they are 
based on the respective changes in patterns of socio-economic behavior of the subjects of micro-
level. In this aspect we agree with her. 

Another situation is possible when the emergence of innovative practices does not match the 
upgrade of institutional forms. In both cases there are institutional gaps, the results of which are 
unintended negative consequences of socio-innovative activity; sudden impairment in the 
functioning of a human activity as a result of deinstitutionalization or displacement of formal 
institutions by informal; imitation of innovations, replacement of innovative activity on primitive 
adaptation that has no defined orientation and is not always effective. 

Thus, the most important aspect of the process of institutionalization of innovations is 
mutual conditionality and mutual stimulation of changes in socio-economic institutions and patterns 
of socio-economic behavior through the action of positive and negative feedback [3, p. 236]. 

Institutionalization of innovations of natural-historical character is the crystallization, 
regulation, standardization and formalization of certain patterns of behavior. These behavior 
patterns are characterized the various processes of formation and genesis of institutional 
arrangements. 

During its institutionalization innovations pass three stages: selection, adaptation and 
integration. On the first stage informal selection among own novelties and borrowed samples is 
usually carried out. Those of them, who have been through “social filter”, are adapted on the second 
stage to the specificity of the existing socio-economic structure. 
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Eventually they become its organic components. At the last stage  innovations in the form of 
established and adapted practices are formalized through the mechanisms of organizational and 
legal regulation and are converted into traditional society phenomenon [3, p. 236]. 

According institutionalization of innovations of project nature, formal procedures usually 
precede of the beginning of real innovative processes. Project innovations can be seen as the 
process of novelties transformation to specific norms and patterns of behavior. Exactly these norms, 
designs/patterns of behavior ensure their institutionalization and consolidation in the field of 
material and spiritual culture of society. 

In the process of institutionalization projected innovations pass four phases: formation, 
identification, approval and routine. Phase of formation is related to the emergence of innovative 
idea. During the identification phase novation is spread, which may be limited in the future (latent 
novation), recognized deviation (suppressed novation) or recognized innovation (adopted novation) 
[14, p. 196-197]. 

In the last case there is a need for appropriate institutional changes in the innovative system, 
providing the establishment of innovations. And then happens its routine, observance of traditions 
[3, p. 236] and habits. 

Theoretical and methodological research of categories “novation”, “novelty”, “innovation” 
and certain aspects of its institutionalization allows to formulate some conclusions and 
generalizations. 

First, the special meaning of innovation is qualitative changes that lead to improving or 
appearance of a new product/service or technology. 

Secondly, there is a need for the distinction between the categories “novation”, “novelty”, 
“innovation”. 

Third, defining the essence of the concept “innovation” is in constant development and is 
complemented with some aspects that take into account the characteristics and requirements of a 
particular stage of development of the economy. 

Fourth, the types of effects, which innovation provides in most cases are economic, social, 
technological and environmental. 

Fifth, classification criteria and types of novelties confirm that the processes of novelties are 
different in nature and thus shape of their organization, scales and ways of influence to the 
innovation activity are various. Innovations are various in content and scope, methods of use, level 
of development and distribution, in economic significance. 

Sixthly, the scientific and technological novelty, commercial feasibility and industrial use 
are key quality of innovation, which determine its content. Commercialization towards to 
innovations serves as potential quality, without which it can be an ordinary novelty. 
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В статье представлены методологические аспекты распределения бизнес-процессов в системе, 
предложен критерий добавочной ценности как  ключевой критерий измерения оптимизации. Также 
заслуживает внимание выделения основных показателей, включение которых необходимо при построении 
многокритериальных моделей, для получения адекватных и оптимальных результатов измерения 
эффективности сформированной  системы бизнес-процессов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, добавленная ценность, показатели эффективности, BPM, 
многокритериальная модель, динамический критерий. 
 

Постановка проблемы. Современные технологии бизнеса характеризуются высокой 
динамичностью, связанной с постоянно изменяющимися потребностями рынка, ориентацией 
производства на сфокусированную кастомизацию, и непрерывным совершенствованием 
технологических и информационно-аналитических возможностей.  

В этих условиях требуется разработка комплексных систем, которые, включают 
отражение динамического состояния экономических объектов с возможностью коррекции 
существующих бизнес-процессов, а также прогностические возможности средне и 
долгосрочных перспектив эффективности организации и реинжиниринга бизнес-процессов. 

Среди теоретических и практических, которые выделяются как актуальные для 
дальнейших исследований, огромный интерес занимает феномен создания новых форм 
организации и управления бизнесом. 

Анализ последних исследований и публикаций. Мировое научное наследие по 
вопросам анализа бизнес-процессной деятельности предприятия весьма значительно, однако 
большинство классических и современных работ, ориентированы на узкие аспекты 
традиционной (общепринятой) методологии анализа. Проблемы системности и 
эффективности бизнес-процесной методологии исследовались в работах: С. Айера, Фиаманте 
М., Т.Давенпорта, Э Деминга, Х. Ван Хеминга, Р. Хаммера, Д. Харингтона, Дж. Чампи, Н.М 



 59

Абдикеева, Б.Саринского, А.К. Коптелова, В.В. Крохина, Б.Г. Литвака, М.П. Денисенка и др. 
Однако, вопросы изучения системных взаимосвязей  различных элементов бизнес-системы. 
Особенно влияния интеллектуальных бизнес-процессов на управленческие результаты, 
остаются малоизученными. 

Цель исследования. Разработка современного теоретико-методологического подхода 
к оценке уровня/качества эффективности внедрения системы бизнес-процессного управления 
как актуальной научно-технической задачи для предприятия любого уровня иерархии. 

Результат исследования. Формируя представления о предприятии как о бизнес-
системе, мы, прежде всего, ориентируемся на процессы его  экономической деятельности. 
Такая направленность определяет в качестве объекта управления совокупность 
экономическо-хозяйственных процессов в организации. Уход от ориентации на 
детализированные функции деятельности и переход к управлению интеграцией 
деятельности, на основе процессов привел к формированию новой концепции управления — 
процессному управлению или управлению эффективностью бизнеса на основе внедрения 
концепции  BPM [8].  

Существует огромное многообразие понятий бизнес-процессов, бизнес-процессных 
подходов и самой идеологии процессного управления, которые зависят от уровня 
конвергенции стратегических ориентиров и существующих возможностей компании. 

Это предопределяет необходимость систематизации способов классификации бизнес-
процессов, структуризации систем управления и формирования оптимальной IT-системы [5]. 

Каждая компании, переходящая на процессную ориентацию, проводит анализ своих 
возможностей, технических характеристик и операционно-хозяйственной деятельности, и  
формирует списки своих конкретных бизнес-процессов и подпроцессов, с последующей 
идентификацией функций и исполнителей. Ключ к успешной трансформации бизнеса в 
понимании сути и значения внедрения BPM-подхода, ядром, которого является 
автоматизация всех процессов компании и эффективное использование прогностических 
возможностей моделирования, BPM-система становится основным информационным 
центром организации. 

BPM-система, это та функциональная архитектура, в которой реализуется 
автоматизация целого комплекса управленческих технологий, обязательными компонентами 
являются: финансовое планирование, управленческий учет, управление доходностью 
(товаров/продуктов/работ или услуг) и клиентов пр. Кроме того, при внедрении BPM-
системы может быть автоматизирован ряд вспомогательных функций, например, сбор из 
удаленных подразделений первичных бухгалтерских данных, необходимых для расчета 
финансовых показателей, подготовка консолидированной обязательной и внутренней 
отчетности, проектирование организационной структуры и формирование нотаций и 
шаблонов [6]. 

Повышение эффективности внедрения любой системы управления зависит от 
правильности и рациональности выделения самостоятельных направлений бизнеса, 
самостоятельных бизнес-процессов, закрепления владельцев и исполнителей, и правильной 
постановки экономических и управленческих задач с возможностью быстрой адаптации. 

Консорциум BPMI.org, и Object Management Group (www.omg.org), объединившие 
практически все крупные компании компьютерной отрасли, помимо координации 
взаимодействия вендоров корпоративных приложений, выработали ряд определений и 
стандартов  по описанию бизнес-процессов, которые кажутся нам наиболее 
целесообразными [6]. 

Все процессы компании, организации или учреждения можно поделить на первичные 
и поддерживающие (вспомогательные) в соответствии с теорией Портера о цепочках 
создания ценности. Некоторые из поддерживающих процессов логично выделить в 
отдельный класс — процессов развития или стимулирования [2]. 

Поэтому все процессы в компании категориально формируются следующим образом: 

http://www.omg.org/�
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 Первичными процессами называются основные и создающие дополнительную 
ценность (или добавочную стоимость) процессы предприятия. Эти процессы пронизывают 
всю компанию, начиная с потребителя и заканчивая поставщиками, например, основные 
операционные процессы организации (по видам деятельности). 

 Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают непосредственно 
добавленную стоимость/ценность, однако они необходимы для функционирования основных 
процессов. Такими вспомогательными процессами могут быть, например, управление 
финансами и персоналом. 

 Развивающие/стимулирующие процессы — это те процессы, которые позволят 
создавать цепочку ценности в основных процессах на новом уровне показателей или новом 
качественном уровне эффективности, например: разработка нового бренда, развитие 
логистической системы, формирование современной системы взаимоотношений с 
поставщиками и клиентами. 

Критерий увеличения добавленной ценности процесса может использоваться как 
основа для оптимизации бизнес-процессов компании. Более того, этот критерий может быть 
выбран как определяющий принцип для упрощения любого бизнес-процесса. Что же 
представляет собой анализ добавленной ценности процесса?  

Когда продукт (товар/услуга) проходит по цепочке бизнес-процессов компании, то с 
его ценностью происходят две вещи. В процессе производства продукт вбирает стоимость 
затраченного на него труда, материалов, энергии, а также другие сопутствующие затраты. 
Однако добавленная ценность продукции не зависит напрямую от этих затрат [1]. 

Ценность продукта увеличивается при совокупности таких свойств, как 
функциональность, эстетичность, фирменный бренд, гарантия качества и прочих 
характеристик, важных для клиента. Именно это дает возможность продавать его по цене 
более высокой, чем суммарные затраты, которые были потрачены на продукт, а иногда и 
многократно увеличивать цену (единственность экземпляра, уникальность). 

Основная проблема компаний заключается в том, что ценность их продукта/услуги, 
выражается в цене, по которой его готов приобрести рынок/потребитель, однако она должна 
быть выше, чем понесенные затраты [4]. Цель любой компании, постараться увеличить долю 
прибыли путем использования синергетических эффектов нематериальных активов, а также 
малозатратных CRM-эффектов. Таким образом, добавленная ценность является 
теоретической концепцией, выражающей соотношение рыночной стоимости и фактической 
стоимости с учетом калькуляции фактических и потенциальных затрат. Величину 
добавленной ценности (AV) можно выразить  формулой (1): 

ba VVAV                 (1) 

где: Va — ценность после обработки, Vb — ценность перед обработкой. 
Для оценки интегральной эффективности бизнес-процессов, создающих добавочную 

ценность, необходимо на отдельном бизнес-процессе эту добавленную ценность выразить в 
виде удельного показателя или коэффициента. Высокая эффективность деятельности 
компании в целом, достигается при определенной эффективности отдельных бизнес-
процессов и, реализующих их исполнителей [4]. 

К основным показателям эффективности бизнес-процесса можно отнести следующие. 
 Затраты ресурсов: временные (цикл, длительность, производительность, 

скорость выполнения заказов); материальные (расход средств и материалов, активы, 
используемые в виде дебиторской задолженности, складские запасы и т.д.) 

 Затраты на брак (удельный вес брака в общем объеме, удельный вес возвратов). 
 Затраты на обучение, подготовку и повышение квалификации сотрудников. 
 Эффективность использования ресурсов на единицу продукции: коэффициенты 

использования оборудования; коэффициенты использования ресурсов, сырья и материалов; 
затраты времени на проведение единицы работ или услуг и т.д. 
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С точки зрения финансовой оценки важными являются показатели стоимости 
процесса, т.е. затрат на осуществление однократного цикла этого процесса, а также активы, 
используемые для его осуществления. Например, для осуществления бизнес-процесса 
продаж на сумму в 100 ед. может быть задействован ресурс в виде дебиторской 
задолженности на сумму в 45 ед. 

Компаниям, при формировании системы показателей оценки эффективности бизнес-
процессов, необходимо включать несколько показателей, оценивающих рентабельность, 
прибыльность, производительность, чтобы оптимально распределять человеческие и другие 
ресурсы [7]. Показатель производительности это синтетический показатель соотношения 
результатов и затраченных на его достижение ресурсов. Аналитическими составляющими 
показателя производительности, наиболее часто используемыми компаниями являются:  

 продажи на 1-го сотрудника;  
 прибыль на 1-го сотрудника; 
 число операций, произведенных одним сотрудником, и т.д. 
На наш взгляд, наиболее сложная задача это выбор оптимальных стандартов и 

целевых показателей, соответствующих деятельности компании, с дальнейшим 
формированием эффективной системы BPM (Business Process Management) [7]. 

Одним из известных и достаточно эффективных инструментов отображения 
показателей, сформированных в модели, являются стандарты IDEF. Но это только 
графическое средство отображения модели, которую сначала нужно построить. Причем 
структурирование и визуализация модели происходит из разрозненных фрагментов 
информации, которую необходимо консолидировать, стандартизировать и для и получения 
конечного результата,  объединить единым интегральным показателем, например величиной 
добавленной ценности. Кроме того даже самое эффективное отображение модели не дает 
инструментов для изучения поведения модели в динамике. Простейшим способом решения 
этой задачи является построение критериальной модели.  

Критериальная модель — это сбор и формализация параметров/критериев  изучаемого 
объекта и значений, которые  принимают эти критерии. Значимость каждого из параметров 
на начальном этапе учитывается интуитивно, на первых этапах используются методы 
экспертных и эмпирических оценок.  

Основными функциями критериальных моделей является функция формализация и 
фундирования знаний об объекте. Однако классические критериальные модели, формализуя 
знания, тем не менее, не дают объективной картины «жизнедеятельности» объектов, т.е. не 
предоставляют динамических результатов, знания остаются фрагментарными, и требуют 
дополнительного анализа. Такие математические модели отягощают исследования, иногда 
преподносят  противоречивые результаты, и не могу, с легкостью использоваться 
менеджерами и специалистами компаний. 

Цель предлагаемой нами динамической критериальной модели, создание целостной 
картинки, позволяющей видеть поведение любого объекта в целом, и в динамике. 

Динамический критерий достаточно сложное по своей природе явление. Он задает 
тенденцию развития экономической системы, отображая в каждый момент времени то 
состояние, к которому она должна стремиться. Одним из свойств, отличающих 
динамический критерий от статического, является форма его представления в виде 
динамического вектора, характеризующего состояние, принятое в качестве эталонного, 
идеального. Это состояние определяет порядок или соотношение изменения параметров 
функционирования экономической системы компании во времени. Каждый из параметров 
отражает процесс, происходящий в системе, в определенной плоскости, вычлененной из 
общей структуры системы. Вследствие этого совокупность параметров отражает состояние 
структуры по всем временным измерениям и одновременно определяет тот режим, при 
котором система функционирует оптимально. 

Динамический критерий позволяет сформировать структуру, обеспечивающую 
оптимальную траекторию развития экономической системы компании. Значения параметров 
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при использовании динамического критерия не являются в общем случае фиксированными 
величинами. Каждое из них может изменяться в определенном интервале. Границы 
интервалов формируются неэлементарным взаимовлиянием рассматриваемых параметров, 
которое может проходить как минимум по двум сценариям: параметр изменяется, не 
оказывая влияния на другие параметры, в определенном интервале, а те, в свою очередь, не 
влияют на исходный; интервал изменения параметра обусловлен влиянием других 
параметров системы. Величина этого интервала может изменяться непредсказуемым образом 
в силу свойства эмерджентности структуры экономической системы компании [2]. 

Количество параметров, включаемых в критерии и отражающих процессы, 
происходящие в процессной системе компании, в общем случае,  не ограничивается. Но чем 
их больше, тем сложнее интерпретация получаемого результата, так как вычленяемая из 
структуры системы поверхность, описываемая этими параметрами, будет иметь весьма 
неэлементарную форму. С другой стороны, при использовании одного или двух параметров 
в критерии вряд ли можно получить адекватный результат. Так как используемый 
математический аппарат обработки данных включает в себя ранговую корреляцию, 
необходимым минимумом являются три параметра системы. Проведенные исследования 
показали, что включение в критерий более 1520 параметров не дает ожидаемого прироста 
качества получаемой оценки вследствие высокой сложности анализа получаемых 
поверхностей. Особое значение придается выбору и сути тех параметров, которые 
включаются в критерии [1]. 

Предложенная трактовка динамического критерия позволяет иначе взглянуть на 
потенциал экономической системы. Очевидно, что функционирование экономической 
системы компании возможно лишь при наличии некоторого потенциала, но в это понятие 
разными экономистами вкладывается различный смысл. В большинстве случаев под 
потенциалом экономической системы понимается ее способность при реализации целевой 
функции производить определенное количество продукции или услуг. Как правило, оценка 
потенциала сводится к тому, или иному стоимостному показателю. 

Многокритериальная оптимизация (англ. Multi-objective optimization) — это процесс 
одновременной оптимизации двух или более конфликтующих целевых функций в заданной 
области определения. 

Задача многокритериальной оптимизации формулируется следующим образом [3]: 

            (2) 

                    (3) 

где это ( ) целевых функций.  

Векторы решений относятся к непустой области 
определения . 

Формирование модели многокритериальной динамической оптимизации заключается 
в поиске вектора целевых переменных, удовлетворяющего наложенным ограничениям и 
оптимизирующего векторную функцию, элементы которой соответствуют целевым 
функциям. Эти функции образуют математическое описание критерия удовлетворительности 
и, как правило, взаимно конфликтуют. Отсюда, «оптимизировать» означает найти такое 
решение, при котором значение целевых функций были бы приемлемыми для постановщика 
задачи.   

Для возможности оценки качества найденных решений обычно рассматривают 

эталонные точки в области значения целевой функции: идеальная точка , утопическая 

точка , надир . В некоторых случаях эти точки могут быть решениями. 

Идеальная точка определяется как вектор , каждая из координат 
которого имеет оптимальное значение соответствующей составляющей целевой функции:  
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            (4) 

Точка надир определяется как вектор: 

          (5) 

Утопическую точку вычисляют на основе идеальной:  

                (6) 
где ,  — единичный вектор. 
 

Часто решение задачи многокритериальной оптимизации происходит с участием 
эксперта — человека, который выбирает и принимает решения на основе информации, 
представленной системой поддержки принятия решений. Возможно участие группы из 
нескольких экспертов. В случае участие эксперта в поиске решения алгоритма и методы 
называют интерактивными. 

Выводы. На основании процессного подхода к принятию решения необходимо, 
чтобы результирующий показатель оценивал конечную эффективность бизнес-процесса или 
бизнес-системы, кооперируя эффекты при достижении глобальной цели. Результирующий 
показатель можно представить в двух формах: в виде вектора репрезентативных показателей 
бизнес-процессов, например системы BSC, либо в виде скалярной комплексной оценки 
показателей KPI (как точка надир). 

Поэтому необходимо интегрировать различные качественные и количественные 
характеристики, измерение которых будет достаточно точным индикатором отражения 
эффективности определенного бизнес-процесса. Эти индикаторы можно разделить на 
следующие категории: качество; количество; время; легкость в использовании; прибыль и 
затраты. Именно эти пять категорий помогут выделить критерии для измерения наиболее 
важных, для достижения успеха, контрольных точек процесса при построении 
многокритериальной модели. При измерении эффективности необходимо отдельно для 
каждой компании рассматривать составляющие самого процесса.  

Наиболее оптимальными методами решения задач  многокритериального 
моделирования, является применение генетических алгоритмов, основанных на создании 
эвристического поиска решения задач оптимизации путём случайного подбора, 
комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, 
аналогичных естественному отбору в природе. 
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The characteristics of agricultural production development in Ukraine are described. The assumption is made: 
the change in the volume of exports of products of agrarian sector of Ukraine is depended on changes in GDP of the 
countries that are the main importers of products of this sector. The examples of institutional support to Ukrainian 
agricultural producers are described.  

 Keywords:  agricultural products, forecasting, market expansion, mathematical modeling, percentage change 
in real GDP, product demand. 

 

В статье дано характеристику развития сельскохозяйственного производства в Украине. 
Предположено, что изменение объемов экспорта продукции аграрного сектора Украины зависит от 
изменений ВВП тех стран, которые являются основными импортерами продукции этого сектора. Описаны 
примеры институциональной поддержки украинских сельскохозяйственных производителей. 

Ключевые слова: математическое моделирование, прогнозирование, процентные изменения реального 
ВВП, расширение рынка, сельскохозяйственная продукция, спрос на продукцию. 

 

Изменения во внешнеэкономических отношениях Украины влияют на состояние 
экономики, в частности – её аграрного сектора, который занимает доминирующее положение 
в украинском экспорте. Сильными сторонами украинского сельского хозяйства являются 
плодородные почвы, благоприятное географическое положение, опыт аграриев, а основными 
слабыми сторонами – низкий технологический уровень производства, обработки и хранения 
продукции, чувствительность к изменениям погодных условий, сезонность производства. 
Либерализация аграрных рынков, обусловленная вступлением Украины во Всемирную 
организацию торговли и имплементацией договора об ассоциации с Европейским Союзом, 
хотя и влечет дополнительные трудности, но создает новые возможности для аграрного 
сектора украинской экономики. Важным заданием соответствующих институций является 
содействие сельскохозяйственным производителям и обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Обстоятельствами, которыми можно воспользоваться, являются рост 
мирового спроса на продовольствие, увеличение спроса на продукты, выращенные без 
химической обработки, достаточные запасы земельных угодий в Украине. Трудности, 
которые необходимо преодолеть, во многом зависят от стратегического планирования 
развития аграрного сектора, которое должно учитывать обоснованные прогнозы объемов 
производства. Для прогнозирования объёмов сельскохозяйственного производства 
необходимо учитывать изменения спроса, вызываемые экономическими процессами в 
странах-импортёрах украинской сельскохозяйственной продукции. 

Для обоснованного прогнозирования важно определиться с методами, которые могут 
быть использованы. Под методом прогнозирования исследователи понимают совокупность 
приёмов и способов мышления, ретроспективных данных, позволяющих на основе анализа 
экзогенных и эндогенных связей объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках 
этого явления или процесса вывести с определённой достоверностью конкретные суждения 
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относительно будущего развития объекта [1, с. 247]. Классификацию методов 
прогнозирования в зависимости от вида используемой первоначальной информации 
разработала Богомазова В.М. [2, с. 32]. В частности, она рассмотрела две группы методов 
прогнозирования: фактографические, которые охватывают различные методы экстраполяции 
и экономические модели, и экспертные, которые связаны с использованием мнения 
экспертов в случае некоторой неопределенности изучаемых процессов. Важный вывод, 
который сделала Богомазова В.М., состоит в обосновании целесообразности применения 
комбинированных методов, что особенно важно для прогнозирования сложных 
экономических систем. По нашему мнению, результатами прогнозирования должны быть 
количественные показатели, дающие возможность сравнивать прошедшее, настоящее и 
будущее состояния исследуемого объекта. Поэтому даже качественные по содержанию 
показатели необходимо выражать количественно. Учёные обращали внимание на важную 
роль государственного регулирования развития аграрного сектора в Украине. Например, 
Галанец В.В. рассматривал роль государства в совершенствовании аграрной реформы в 
Украине [3]. Но важно создавать и активизировать деятельность и других институций, в том 
числе, негосударственных. В этом отношении ценными являются предложения по 
активизации деятельности ассоциаций фермерских хозяйств для решения общих проблем, в 
том числе связанных с экспортом продукции [4]. Важную роль могут играть и 
международные институции, влияющие на внешнеторговые отношения субъектов аграрного 
рынка. В любом случае для принятия обоснованных решений необходимо принимать во 
внимание результаты прогнозирования сельскохозяйственного производства, которые бы 
учитывали внешнеэкономические связи Украины. 

Прогнозирование сельскохозяйственного производства предлагаем выполнять с 
учётом соответствующих показателей за прошлые годы. Методика определения постоянных 
цен для расчета индекса объема сельскохозяйственного производства предполагает пересчет 
валовой продукции сельского хозяйства в Украине в ретроспективе с использованием 
цепных индексов [5]. В статистических данных последних лет объёмы 
сельскохозяйственного производства в Украине приводятся в постоянных ценах 2010 года. 
Тенденции их изменения за период 2006-2013 гг. приведены в табл. 1, составленной по 
данным Государственной службы статистики Украины [6]. 

Таблица 1 
Валовая продукция сельского хозяйства Украины 

Год Валовая продукция, млн. гривен (в постоянных ценах 2010 г.) 
2006 184095,8 
2007 172129,7 
2008 201564,0 
2009 197935,9 
2010 194886,5 
2011 233696,3 
2012 223254,8 
2013 252900,0 
2014 252924,4 

 

 Для обоснованного прогнозирования необходимо учесть то, что на объёмы 
производства в аграрном секторе влияют разнообразные факторы: общее состояние 
экономики Украины и стран, куда экспортируется продукция, погодные условия, 
правительственные программы и т.п. Погодные условия предвидеть невозможно, поэтому 
этот фактор нами не рассматривается. Общее состояние экономики Украины 
характеризуется изменениями ВВП. Соответствующие данные наводятся Государственной 
службой статистики Украины, а прогнозы ВВП разных стран доступны в публикациях 
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авторитетных исследовательских институций, например, Международного валютного фонда 
или Всемирного банка. 

Основными импортёрами украинской сельскохозяйственной продукции в 2013 г. 
были Российская Федерация (12%), Египет (5%), Турция (5%), Индия (4%) и ряд 
европейских стран (20%) [7]. Поэтому целесообразно для прогнозирования объёмов 
производства в аграрном секторе Украины учитывать прогнозное состояние экономики этих 
стран по ожидаемым изменениям их ВВП. Важно для анализа брать изменения не 
номинальных, а реальных значений ВВП, т.е. выраженных в базовых ценах. Это дает 
возможность оценивать экономику по изменениям объёмов производства. Кроме того, 
целесообразно учитывать политические факторы. Например, в связи с ухудшением 
отношений из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, станут слабее торговые 
связи с Российской Федерацией. В то же время улучшатся связи с европейскими странами 
вследствие подписания и ратификации Украиной договора об ассоциации с Европейским 
Союзом. 

Нами сделано предположение о том, что существует связь между изменениями в 
экономиках стран, импортирующих украинскую сельскохозяйственную продукцию, и 
объёмами её производства. Поэтому в прогнозную математическую модель в качестве 
аргументов включён прирост ВВП этих стран с соответствующими весовыми 
коэффициентами, отвечающими доле экспорта в эти страны украинской продукции. В табл. 2 
приведены соответствующие предположения, сделанные  на период до 2017 г., поскольку 
именно на этот отрезок времени известны прогнозы авторитетных источников относительно 
изменений в экономиках стран мира. По нашим предположениям потребление (в процентах 
от объема производства) собственной сельскохозяйственной  продукции в Украине (FUkr) 
сократится от 53% в 2014 г. до 50% – в 2017 г.; экспорт украинской продукции в страны-
члены ЕС (FEU) – возрастёт от 20% у 2014 г. до 25% в 2017 г., в Российскую Федерацию (FRF) 
– сократится от 12% в 2014 г. до 10%. Считаем, что останется на уровне 5% экспорт в такие 
традиционные страны-потребители украинской сельскохозяйственной продукции, как 
Египет (FEg), Индия (FInd) и Турция (FTur).  

Таблица 2 
Предположения для математической модели относительно распределения продукции 

сельского хозяйства Украины между основными её потребителями  

Год Украина 
Российская 
Федерация 

ЕС Египет Индия Турция 

2014 53% 12% 20% 5% 5% 5% 

2015 53% 10% 22% 5% 5% 5% 

2016 52% 10% 23% 5% 5% 5% 

2017 50% 10% 25% 5% 5% 5% 
 

Условное обозначение процентного изменения ВВП упомянутых выше потребителей 
в i-м году Zi включает индекс, который обозначает страну. Математическая модель для 
прогнозирования процентного изменения объёмов сельскохозяйственного производства в i-м 
году (Di) представлена формулой: 

 

    (1) 
Прогнозный объём производства для і-го года Pi рассчитывается умножением его 

значения в предыдущем году Pi–1 на единицу, увеличенную на значение Dі : 

     (2) 
Таким образом, для расчёта будущих объёмов производства сельскохозяйственной 

продукции предложено учитывать прогнозные значения процентных изменений реальных 
ВВП Украины и основных зарубежных потребителей украинской продукции. В табл. 3 
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приведены обобщенные результаты анализа прогнозов ВВП, выполненных Всемирным 
банком [8]. 

Таблица 3 
Предположения Всемирного банка о процентных изменениях реальных ВВП Украины 
и основных зарубежных потребителей украинской сельскохозяйственной продукции 

Год Украина 
Российская 
Федерация 

ЕС Египет Индия Турция 

2014 -8,2% 0,7% 1,3% 2,9% 5,6% 3,1% 

2015 -2,3% -2,9% 1,5% 3,6% 6,4% 3,5% 

2016 3,5% 0,1% 2% 3,9% 7% 3,7% 

2017 3,8% 1,1% 2% 4% 7% 3,9% 
 

Результаты прогнозирования основываются на последовательном использовании 
формул 1 и 2. Например, для 2014 года прогнозный объем производства 
сельскохозяйственной продукции в Украине рассчитан, исходя из информации о её значении 
в 2013 г. (252900 млн. гривен), и получено величину 254978,8 млн. гривен в постоянных 
ценах 2010 года. По статистическим данным фактическое значение валовой продукции 
сельского хозяйства Украины в 2014 г. составляет 252924,4 млн. гривен в постоянных ценах 
2010 года. Отклонение прогнозного значения от приведённых данных составляет меньше 
одного процента. Результаты аналогичных расчётов с 2015 г. до 2017 г. и предыдущих 
фактических значений приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фактические (до 2014 г.) и прогнозные (после 2014 г.) объёмы валовой 

продукции сельского хозяйства Украины (в постоянных ценах 2010 г.) 
 

Прогнозирование объёмов производства на более длительный период по описанной 
методике ограничивается данными Всемирного банка и других авторитетных источников о 
будущих изменениях ВВП упомянутых стран. На момент подготовки статьи были 
опубликованы соответствующие прогнозы до 2017 г. включительно. 

Исследование показало, что в ближайшие годы ожидается уменьшение объёмов 
валовой продукции сельского хозяйства Украины. Это обусловлено как сокращением её 
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внутреннего потребления, так и ограниченными экспортными возможностями. 
Целесообразно укреплять торговые отношения со странами, в которых по прогнозам 
Всемирного банка ожидается стабильный экономический рост и спрос на продовольствие. 
Такими потребителями могут стать Индия, Китай (прогнозный ежегодный рост ВВП на 
уровне 7%, а численность населения – 1,27 и 1,37 млрд. чел.) и Индонезия (ежегодный рост 
ВВП 5,5%, численность населения – 0,25 млрд. чел.). Для развития отношений с 
действующими и новыми потребителями важная роль отводится институциям, действующим 
в Украине в аграрном секторе. 

Важным заданием украинских институций является содействие производителям 
сельскохозяйственной продукции, что особенно актуально в связи с развитием малого и 
среднего бизнеса в этой сфере. Основными направлениями их работы являются экспертная 
поддержка, посредничество и консультирование по вопросам агротехнологий, торговли, 
международного права, страхования и т.п. Примерами таких институций в Украине являются 
Аграрная биржа, Аграрный фонд, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев 
Украины, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Национальная 
академия аграрных наук Украины, Национальная ассоциация сельскохозяйственных 
совещательных служб Украины, Торгово-промышленная Палата Украины, Украинская 
зерновая ассоциация. Эти институции принимают участие в разработке и экспертизе 
законодательства, регулирующего деятельность в аграрной сфере, реализуют ценовую 
политику в агропромышленном секторе, распространяют информацию о состоянии 
внутренних и внешних аграрных рынков, содействуют организации фермерских хозяйств и 
кооперации товаропроизводителей между собой, промышленными и торговыми 
предприятиями. 

Для развития институциональной поддержки украинских сельскохозяйственных 
производителей целесообразно использовать зарубежный опыт. Полезными являются 
мероприятия по распространению соответствующей информации. Например, в рамках 
проекта Европейской Комиссии ТАІЕХ (Technical Assistance Information Exchange) 
проводятся семинары по актуальным вопросам. Для их участников презентуются 
особенности таможенных процедур при осуществлении торговых операций с аграрной 
продукцией в странах ЕС, требования ЕС относительно импорта из Украины основных видов 
растительной продукции, информация о перечне пунктов пропуска для этой продукции и об 
административных процедурах, позволяющих ускорить её экспорт [9]. Мероприятия 
институциональной поддержки делают информацию более доступной для украинских 
производителей, содействуют расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции в 
разных странах. 

Таким образом, использование описанного подхода к прогнозированию производства 
в аграрном секторе Украины позволяет получить более обоснованный прогноз, чем простая 
экстраполяция прошлых тенденций. Этот подход даёт возможность учитывать изменения 
внешнеэкономических связей Украины, в частности – укрепление отношений с 
европейскими странами. Важно развивать торговые отношения со странами, в которых 
ожидается существенный экономический рост и спрос на сельскохозяйственную продукцию, 
обусловленный высокой численностью населения. Важным направлением 
институциональной поддержки украинских производителей сельскохозяйственной 
продукции является предоставление им информации об условиях и возможностях экспорта 
продукции. Направлением последующих исследований может стать учет экспертных оценок 
относительно изменения спроса на украинскую продукцию. 
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Мережеві відносини в національній і світовій економіці не є новим явищем, вони 
існували на протязі значного історичного періоду і займали різну роль в її інституціональній 
структурі [1]. 

На початку 2000-х років в світі отримали активний розвиток глобальні мережеві 
компанії, побудовані на колаборації множини незалежних організацій, постачальників, 
споживачів, конкурентів. Перевагою таких компаній є зниження виробничих і трансакційних 
витрат, завдяки розподілу ризиків, вигід, компетенції і ресурсів, пов’язаних з реалізацією 
мережевих проектів по глобальній мережі контрагентів. 

Зростає число корпорацій як в традиційних, так і технологічно передових секторах 
економіки, які трансформуються у відкриті мережеві структури, що по новому 
використовують можливості аутсорсингу і успішно конкурують за швидкість в сфері 
впровадження інновацій [2]. 

Виділяють чотири основні процеси завдяки яким щоденно посилюються позиції 
мережевої економіки [3]: 

 базовою умовою розвитку мережевої економіки є розвиток і розповсюдження 
інтернет-технологій; 

 привабливість і ефективність мережевої економіки залежить від наявності в ній 
критичної маси економічних агентів і відповідної інфраструктури, яка робить 
можливим їх діяльність; 

 нові можливості глобальних комунікацій між людьми дають їм і нові інструменти для 
реорганізації форм їх спільної діяльності, які використовуються для розробки 
принципів мережевої організації, завдяки яким останні не можуть бути віднесені до 
ієрархічної або ринкової форми; 

 використання інтернет-технологій  різними видами економічної інфраструктури 
призводить до її модернізації і створення мережевих інституціональних структур. 
При цьому цінність участі в мережевій економіці зростає експоненційно від росту 

кількості учасників, що «засмоктує» в мережеву економіку все нових і нових учасників [4]. 
За прогнозами, складеними американськими аналітиками, глобальна тенденція 

зростання кількості, економічної потужності  і політичного впливу транскордонних мереж 
різних видів чітко обозначиться до 2015 р., а до 2025 р. світ зазнає суттєвих змін  [2].  

Загальноприйнятим є формулювання, що мережева економіка складається з 
традиційної економіки плюс інформаційні ресурси і технології.  

Зростання темпів науково-технічного прогресу, динамічний розвиток електронного 
бізнесу, інформатизації послуг обумовлює необхідність впровадження різноманітних видів 
інновацій на підприємствах транспорту, а саме техніко-технологічних, в управлінні 
транспортним процесом, маркетингу, в застосуванні логістичних підходів на транспорті, 
розвитку та  антикризових інновацій [5, 6]. 

В умовах розвитку мережевої економіки активізуються процеси мережевої взаємодії 
підприємств транспорту країн ЄС. Стосовно національних суб’єктів транспортної діяльності, 
ініціативи розвитку  мережевого партнерства між ними та іншими економічними агентами 
розвиваються повільними темпами і потребують законодавчо-нормативної, 
інституціональної, фінансової та інших видів підтримки з боку державних органів влади та 
органів місцевого самоврядування. Зазначені органи повинні бути зацікавлені в реалізації 
мережевих проектів, що в подальшому призведе до покращення соціально-економічної 
ситуації як в окремих адміністративно-територіальних одиницях так і в країні в цілому. 

В процесі їх розробки і впровадження доцільним стане врахування практичного 
досвіду країн ЄС [7] в сфері використання інновацій транспортними підприємствами (табл. 
1). Як видно з наведених в табл. 1 даних, безперечним лідером по впровадженню інновацій в 
сфері транспорту є Італія, також високі показники мають Бельгія, Австрія,  Туреччина, 
Нідерланди, Португалія та ін.  
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Таблиця 1 
Кількість підприємств транспорту країн ЄС, що впроваджували інновації на 

транспорті  в 2012 р. 
Види інновацій 

Розроблені самостійно  

Країна ЄС Підприємства різних видів транспорту 
Продуктові Сервісні Процесні 

Розроблені в 
кооперації з 
іншими 

підприємствами 
або інститутами 

1 2 3 4 5 6 
Наземний і трубопровідний 20 158 100 73 

Бельгія 
транспортування і складування 25 240 258 133 
Наземний і трубопровідний – 14 24 – 
водний – – 3 – Болгарія 
транспортування і складування – 25 37 – 
Наземний і трубопровідний 28 114 154 21 
авіаційний – 4 5 – Чехія 
транспортування і складування 30 135 182 38 

Данія транспортування і складування 1 9 22 – 
Наземний і трубопровідний – 3 11 5 
авіаційний – – 1 1 
водний – – 2 – 

Естонія 

транспортування і складування 1 17 28 27 
Наземний і трубопровідний 15 58 79 26 

Греція 
транспортування і складування 46 196 203 87 
Наземний і трубопровідний – – 20 – 

Ірландія 
транспортування і складування 6 56 53 – 
Наземний і трубопровідний 14 26 150 10 

Іспанія 
транспортування і складування 32 66 297 25 
Наземний і трубопровідний 164 390 561 61 

Франція 
транспортування і складування 170 540 726 123 
Наземний і трубопровідний 130 – 344 – 
авіаційний 27 – 22 – 
водний 25 – 14 – 

Німеччина 

транспортування і складування 943 – 707 – 
Наземний і трубопровідний 1 7 12 9 
авіаційний 1 1 1 – 
водний – – 2 – 

Хорватія 

транспортування і складування 2 18 24 19 
Наземний і трубопровідний 130 654 920 226 
авіаційний 1 14 28 5 
водний 4 19 25 11 

Італія 

транспортування і складування 294 1337 1709 302 
Наземний і трубопровідний – 7 8 2 
авіаційний – 1 1 – 
водний – 1 1 1 

Кіпр 

транспортування і складування – 25 29 9 
Наземний і трубопровідний – 1 12 – 

Латвія 
транспортування і складування 1 2 16 – 

Литва  транспортування і складування 4 12 29 7 
Люксембург транспортування і складування 1 23 30 12 

Наземний і трубопровідний – 8 16 7 
авіаційний – 1 – – 
водний 1 – – 1 

Угорщина 

транспортування і складування 4 19 27 20 
Наземний і трубопровідний 2 5 2 1 
водний – – 1 – Мальта 
транспортування і складування 2 14 12 2 
Наземний і трубопровідний 18 94 109 66 

Нідерланди 
транспортування і складування 41 255 298 165 
Наземний і трубопровідний 14 75 50 17 

Австрія 
транспортування і складування 20 127 126 50 
Наземний і трубопровідний – 358 152 – 

Англія 
транспортування і складування 116 740 429 – 
Наземний і трубопровідний 1 26 130 3 
авіаційний – – 3 – 
Водний  – 1 – – 

Польща 

транспортування і складування 2 53 182 13 
Наземний і трубопровідний – 167 236 88 
авіаційний – – 5 – 
водний – – 4 – 

Португалія 

транспортування і складування 106 217 318 147 
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Швеція авіаційний – – 3 – 
Наземний і трубопровідний – – 54 – 

Румунія 
транспортування і складування 23 – 95 – 
Наземний і трубопровідний – 13 – 12 

Словенія 
транспортування і складування – 20 – 28 
Наземний і трубопровідний 1 4 – 1 

Словаччина 
транспортування і складування 1 20 11 3 
Наземний і трубопровідний 5 31 57 44 

Фінляндія 
транспортування і складування 10 78 99 89 
Наземний і трубопровідний – 6 7 6 
авіаційний – – – 1 
водний – 1 6 5 

Норвегія 

транспортування і складування – 10 16 17 
Наземний і трубопровідний – 17 10 20 
авіаційний – – – 1 
водний – 1 1 – 

Сербія 

транспортування і складування 4 31 26 33 
Туреччина транспортування і складування 252 1090 1520 94 
 

Більшість інновацій реалізовані на наземному і трубопровідному транспорті, а також 
в сфері діяльності пов’язаної з транспортуванням та складуванням. При цьому переважна 
частина перетворень стосуються сервісних інновацій. 

Зростає кількість підприємств транспорту країн ЄС, які самостійно виводять 
інновацій на ринок транспортних послуг або в кооперації з іншими підприємствами та 
інститутами. 

На жаль, подібна статистика по інноваціям в розрізі підприємств різних видів 
транспорту в національній практиці не ведеться. Згідно з даними Державної служби 
статистики України, питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у 
ВВП України постійно знижується.  

Для прикладу в 1996 р. даний показник складав 1,36 % від ВВП держави, а в 2013 р. 
був на рівні  0,81 %. При цьому інноваційна активність підприємств є досить низькою і за 
підсумками 2013 р. склала 16,8 % від їх загальної кількості, з яких  13,6 % приходилось на 
промислові підприємства, решта 3,2 % на суб’єктів господарювання інших видів діяльності 
[8].  

В країнах ЄС-27  за даними Євростату на 2012 р. середній рівень обсягу витрат на 
наукові дослідження та розробки становив 2,06% від  ВВП. Серед європейських країн 
найбільшу частку витрат на дослідження та розробки мали  Фінляндія – 3,55%, Швеція – 
3,41%, Данія – 2,99%, Німеччина – 2,92%, Австрія – 2,84%, Словенія – 2,80% та інші, 
найменшу Румунія, Кіпр, Болгарія, Латвія (від 0,42% до 0,66%) [7, 8]. 

Загальна кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт за галуззю науки 
«Транспорт» за останні 3 роки наведена в табл. 2. Як видно, кількість таких робіт зростає, 
особливо це стосується інновацій в нові методи та теорії на транспорті [8]. 

Таблиця 2 
Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт на транспорті, од. 

З них зі створення нових видів 
виробів технологій Роки 

Усього 
робіт 

усього 
з усього-
техніки 

усього 
з них ресурсо-
зберігаючих 

матеріалів методів, теорій інші 

2011 1429 132 71 48 38 14 211 1024 
2012 1403 131 68 44 28 12 239 977 
2013 1503 169 84 67 45 22 215 1030 

 
Інновації неможливо впровадити без інвестицій або інших джерел фінансування,   

обсяги яких наведені в  табл. 3. В 2013 р. фінансування витрат розподілилося наступним 
чином: кошти державного бюджету складали 12,3, місцевих бюджетів – 0,3, власні кошти 
підприємств 9,2, кошти замовників, а саме підприємств та організацій України 55,6, 
іноземних держав 13,6  та кошти інших джерел 9,0 %. Тобто основними  джерелами  
фінансування інноваційної діяльності є кошти підприємств-замовників резидентів і 
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нерезидентів, кошти державного бюджету, власні кошти підприємств та інші джерела, 
незначну частку займають кошти місцевих  бюджетів  [7]. 

Таблиця 3  
Джерела фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за 

галуззю економіки «Транспорт», тис. грн. 
Роки  

2011 2012 2013 
Усього транспорт, в т. ч. 137674,0 181805,0 152833,0 
Кошти державного бюджету 17169,6 22961,0 18735,4 
Кошти місцевих бюджетів 128,3 330,7 539,6 
Кошти фондів спеціального призначення 65,0 65,0 – 
Власні кошти 9743,6 14474,6 14017,5 
Кошти замовників підприємств та 
організацій України 

72611,7 75662,1 84979,3 

Кошти замовників іноземних держав 28736,4 25628,1 20752,3 
Кошти інших джерел 9219,4 42683,5 13808,9 
Складено авторами за [4] 
 

Застосування мережевих підходів в діяльності транспортних підприємств потребує 
розвитку багатостороннього партнерства те тільки з державними органами влади, але і 
органами місцевого самоврядування, науковими установами та організаціями, вищими 
навчальними закладами, бізнес-інкубаторами, інноваційними фондами та центрами, 
представниками різноманітних бізнес-структур без яких не можливо досягти високих 
результатів діяльності і які одночасно можуть виступати в ролі мережевих партнерів, 
постачальників, кредиторів, інвесторів, споживачів [9, 10]. 

Поширення масштабу охоплення суб’єктів господарювання мережевими відносинами 
створює  умови для розширення і розбудови відповідної інфраструктури забезпечення 
процесів мережизації. Державні органи влади і органи місцевого самоврядування повинні 
приймати активну участь в розбудові інноваційної інфраструктури, створенні сприятливого 
інноваційно-інвестиційного  клімату та іміджу підприємств транспорту. 

 Для підприємств транспорту така взаємодія буде сприяти підвищенню їх 
конкурентоспроможності, якісному задоволенню вимог споживачів транспортних послуг. 

При розвитку мережевої взаємодії ряд переваг одержать також і наукові установи та 
науково-дослідні організації, які, отримуючи додаткові замовлення в сфері розробки 
мережевих транспортних проектів, покращать своє фінансове становище та підвищать 
науково-інтелектуальний і професійний рівень працівників.  

Інвестиції підприємств транспорту, вкладені в науку, повертаються до них у вигляді 
прикладних розробок, інновацій, які сприяють підвищенню ефективності їх діяльності. 
Таким чином мережеві структури на транспорті формують інституційне поле, що стає 
привабливим для спеціалістів, інженерів, науковців і сприяє розвитку інноваційної 
діяльності не тільки в транспортній але й у пов’язаних з нею  галузях економіки.   
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Стаття розкриває особливості інституційної архітектоніки оподаткування з визначенням її природи 
і принципів побудови. Автор характеризує природу інституційної архітектоніки в контексті існуючих 
податкових механізмів та елементів ієрархічної - мережі податкових інститутів. 

Ключові слова: архітектоніка оподаткування, податкові інститути, формальні і неформальні 
інститути, принципи оподаткування, податковий мехінізм. 

 

Тенденції розвитку сучасних суспільств зумовлюються існуванням та 
співвідношенням структур відповідних інституціональних матриць, що природнім чином 
породжує відносини приналежності, підпорядкованності та взаємодії. Це дає підстави 
стверджувати, що реалізація процесів оподаткуванням в кожній конкретній країні 
грунтується на певному симбіозі ієрархій та мереж формальних і неформальних інститутів, 
які разом описують цілісну ієрархічну матрицю вищого рівня, принципи формування якої 
відповідають загальним суспільно –ідеологічним домінантам. Вказана матриця є не чим 
іншим як відзеркаленням інституціональної архітектоніки, що відображає специфіку 
побудови та функціонування суспільних інститутів, їх елементів та взаємозв’язків між ними.  

Концептуальний базис інституціональної архітектоніки сформований відомим 
українським теоретиком Гриценком А.А., на думку якого це певна «структура інститутів, 
що утворюється з взаємозв’язків способу мислення та дій людей, правил, норм, стереотипів, 
традицій, закладів та інших соціальних утворень в їх співвідношеннях з суттю і загальним 
естетичним планом побудови суспільної системи» [1, с.32]. До формування її теоретичного 
підгрунтя долучилися і інші вітчизняні науковці, зокрема: Дементьєв В., Малий І., 
Мандибура В., Степаненко С., А. Чухно А., Яременко О. та ін. в написанні базової 
монографічної праці з даних питань [2]. Окремі дослідники досить ефективно адаптували 
дану концепцію до розробки ряду суміжніх напрямів дослідження, а саме щодо: бюджетної 
сфери [3, с.73-77; 4, с.226-228], фінансового посередництва [5, с.381-390], фінансового ринку 
[6], фінансової системи [7, с.43-52], конкурентної політики держави [8, с.11-17] та ін. Розгляд 
закономірностей функціонування та тенденцій розвитку інституціональної архітектоніки 
оподаткування знайшло певне поширення в роботах таких вітчизняних теоретиків як 
Ключкова Н. М. [9, с.17-33], Меркулова Т.В. [10, с.620-636], Проскура К. П. [11], Сусіденко 
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В.Т. [12, с.234-242], та ін. Проте, не дивлячись на вагомість та важливість означених 
дослідницьких робіт, все ж можемо констатувати певний дефіцит фахових розробок з даної 
проблематики, що відповідним чином впливає на ефективність реалізації технологій 
оподаткування в Україні в цілому. 

Термін «інституційна архітектоніка» є категорійною конструкцією, що вміщує 
декілька рівнів понятійних структур. Найбільш наближеними до архітектоніки є поняття 
«система», «конструкція», «композиція», «архітектура» та інші. Однак, термін 
«архітектоніка» є не чим іншим як систе́мою елементів, які в результаті взаємодії утворюють 
цілісну конструкцію, що відображає композиційну єдність та взаємозв’язок ієрархічних 
складових. На відміну від терміну «архітектура», що також окреслює ієрархічність у 
сполученні елементів, архітектоніка дозволяє охоплювати розташування елементів та 
ієрархічних сполучень між ними, з метою визначення загальної динаміки розвитку інститутів 
та векторів їх трансформації.  

Основними законами, що характеризують найбільш загальні, суттєві зв’язки між 
елементами інституціональної архітектоніки як цілісної системи, що постійно обумовлюють 
її розвиток є: закон рівноваги, закон «золотої середини» та закон структурування (закон 
«золотої пропорції»). На основі дії даних законів інститути розвиваючись «повинні 
знаходитись в рівновазі, інакше система буде відчувати внутрішні конфлікти, здатні її 
зруйнувати» [1, с.32]. Типовими прикладами інституціональної рівноваги є баланс 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Кожна з означених систем володіє як 
сферою поширення, компетенцією органів, їх ієрархічно–мережевим представленням 
структури, та формально закріпленими нормами розв’язання ймовірних конфліктів. Іншими 
прикладами інституціональної рівноваги є співвідношення базових систем суспільства та їх 
забезпечення: науки, культури, політики, державного адміністрування, правопорядку, 
оборони, тощо; розподіл суспільних страт інше. 

Розуміння особливої ролі законів співвідношення елементів в інституціональній 
архітектоніці забезпечує формування світоглядного інституціонального мислення. У 
відповідності з ним, розгляд функціонування будь-якого суспільного інституту повинно 
здійснюватися у рефлективному взаємозв’язку з іншими інститутами, на основі 
закономірностей співвідношень елементів системи та розуміння невідворотності настання 
інституціональних ям у випадку ігнорування закономірностей розвитку суспільних 
інститутів. 

Елементи інституціональної архітектоніки, як динамічної конструкції, можна описати 
наступними основними характеристиками: 

1) формою, що може бути представленою у вигляді певної конструкції; 
2) змістом, що відображає взаємозв’язок елементів системи; 
3) просторово-часовим розміщенням, що характеризує зв’язок внутрішньої і 

зовнішньої сфер організації, як співвідношення форми і змісту у визначений конкретний 
момент часу. 

Авторське усвідомлення інституціональної архітектоніки дозволяє визначати її у 
вигляді візуалізованого модусу, який відображає загальні характеристики та форми 
взаємозв’язку інститутів, як особливих утворень суспільної системи, що втілюючись в 
предметних, соціально –економічній, ідеологічній та інших формах зумовлюють формування 
інституціональної архітектоніки суспільства. Усвідомлюючи всю ширину і 
багатоформатність інституціональної архітектоніки суспільства, обмежимось аналізом 
структур та інституціональних елементів, що мають відношення до оподаткування.  

Зауважимо, що інституціональна архітектоніка оподаткування складається з двох 
підсистем, представлених у вигляді формальних і неформальних інститутів. При цьому, 
згідно з правилом золотої пропоції передумовою правильної побудови інституціональної 
композиції даного типу є співвідношення формальних і неформальних інститутів. 
Першопочатково, на ранніх етапах зародження інституціональних структур, безумовно 
більшою композиційною частиною виступали неформальні інститути, існуючі у вигляді 
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традицій, культурних стандартів та усталених ментальних норм поведінки. Однак, в процесі 
суспільного розвитку відбулася формалізація окремих, найбільш ефективних за певних умов 
та результативних для відповідних пріоритетів стандартів взаємодії, що на рівні 
інституціональної архітектоніки позначилося переміщенням формальних і неформальних 
полюсів.  

Країни, з розвиненими демократичними стандартами та досконалою ринковою 
моделлю є найбільш наближеними до еталонної моделі інституціональної архітектоніки. На 
відміну від них, для держав, які перебувають на етапі «квантового переміщення» 
характерним є домінуванням неформальних інститутів або їх зрощення з формальними, що 
унеможливлює чітке розмежування їх суті, природи функціонування та класифікаційних 
відмінностей.  

Інститут оподаткування зароджуючись на ранніх етапах цивілізаційного розвитку, 
видозмінюючись в процесі суспільних трансформацій, в кінцевому підсумку стає тим 
важливим суспільним інститутом, якому відводиться роль конституційного регулятора 
пріоритетності та рівня задоволення різноспрямованих інтересів. Тому традиційно в науковій 
літературі розгляд процесів оподаткування зводиться до аналізу економічних інтересів і 
ефектів двох основних гравців: держави і платника податків. Однак, оскільки податок є 
нормою багатосторонніх взаємодій «економічних агентів», тому вважаємо, що ефективність 
функціонування інститутів оподаткування не може розглядатися лише в звуженому діапазоні 
«держава –платник податків». Взаємодії між державою та іншими економічними агентами –
платниками податків, як правило, реалізуються крізь призму відносин відповідних агентів, 
які приймають рішення на основі власних економічних інтересів і пріоритетів.  

Пошук способів підвищення ефективності норм оподаткування як ядра 
інституціональної архітектоніки оподаткування, особливим чином залежить від дієвості 
відповідних принципів їх реалізації, адже принципи оподаткування визначають фундамент 
функціонування інституціональної архітектоніки оподаткування, її стійкість та архітектурну 
композиційність. 

Визначення принципів оподаткування було і є предметом пошуків науковців та 
практиків починаючи з часів виникнення держави, проте і до нині точиться полеміка щодо їх 
переліку та суті серед вітчизняних та зарубіжних вчених. Не дивлячись на багатогранність 
практичної частини податкових систем багатьох країн світу, теоретичний базис їх побудови 
багато в чому схожий, так як зумовлюється існуванням універсальних принципів, основу 
яких складають принципи розроблені ще А. Смітом та А. Вагнером. Таким чином, класичні 
принципи відображаючи етичний зміст податку, як найменшої складової одиниці 
формального інституту оподаткування – норми, втілюють його філософський зміст, який 
слугує методологічним орієнтиром побудови і реформування податкової системи.  

Податкові принципи, втілюючи намагання законотворців максимального наближення 
до класичних принципів оподаткування на основі врахування і корекції національних 
особливостей менталітету громадян, географічного розміщення, соціально-економічних умов 
та ін., відображаються в податкових доктринах практично всіх розвинених країн світу. Проте 
означені в вітчизняних правових актах принципи, а саме принцип обов’язковості 
оподаткування, закріплений статтею 67 Конституції України та окреслені в підпункті 1. 
статті 4 Податкового Кодексу України принципи, на яких грунтується податкове 
законодавство України не дозволяють говорити про наявність повного їх спектру, які 
належним чином забезпечували б реалізацію податкового механізму та ефективне 
функціонування податкової системи держави. 

Відсутність ієрархії принципів оподаткування, і як наслідок, відсутність цілісної, 
логічної та завершеної моделі побудови податкової системи держави, унеможливлюють як 
задоволення фіскальних потреб держави, так і повне врахування інтересів платників 
податків. В Україні існує гостра потреба розробки принципів оподаткування як способу 
перенесення в практичну площину життя соціуму абстрактної концепції суспільної моделі, 
яка завдяки формалізації норм і принципів поведінки учасників процесів оподаткування, 
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спроможна забезпечити реалізацію суспільних ідеалів і досягати поставлених пріоритетів. 
Узгодження різносторонніх інтересів членів суспільства на основі дотримання встановлених 
критеріїв, виступаючи своєрідним «мистецтвом державного управління» є прерогативою 
податкової політики, основні напрями та пріоритети якої встановлюються основним 
законодавчим органом держави реалізується у вигляді косметичних, коректуючих, поточних 
чи реформаторських заходів управлінського впливу, встановлюючи пріоритетність інтересів 
суспільства та способи їх забезпечення. 

Своєрідним «провідником податкової політики в реальну прощину податкових 
правовідносин є податковий механізм» [13, с.51], який як важливий конструкт та елемент 
інституціональної архітектоніки оподаткування забезпечує взаємодію її функціональних 
блоків, зміст яких реалізується через методи, способи і засоби впливу. Кожна країна, 
характеризується особливою, неповторною сукупність методів, прийомів і способів 
реалізації структур інституціональної архітектоніки, які на різних ієрархічних рівнях 
надають функціонуванню податкового механізму заданий формальними нормами напрямок і 
координують його відповідно до встановлених ідеологічних та суспільних пріоритетів. 

Багатопланове влючення людини в різноманітні мережі дозволяє їй відчувати 
різнопланові мотиваційні спонуки та виступати суб’єктом різноспрямованої поведінки, 
форми якої можуть як збігатися, так і володіти протилежаними орієнтаціями. Таким чином, 
людина може одночасно виступати і платником податків, і отримувачем суспільних благ і 
громадянином –виборцем –замовником низки державних послуг для задоволення власних 
потреб [14, с.55]. Така багаторівневість та розгалуженність є передумовою ефективної 
організації системи для здійснення індивідами сумісних координованих і не зовсім дій в 
процесі обміну інформацією, реалізації власної поведінки та реакції на поведінку 
контрагентів. 

Тому, управління оподаткуванням в соціально –економічних системах будь –якого 
ієрархічного рівня, що виступає як вплив одних елементів на інші, здійснюється не лише з 
метою забезпечення бажаних і очікуваних дій та заходів, доцільних з точки зору досягнення 
спільної мети, але і зумовлює асиметричність відносин і статусів учасників системи, тобто 
виділення керованих суб’єктів та об’єктів, а також органів реалізації управлінського впливу. 

Багаторівневість системи управління процесами оподаткування втілює інваріантну 
властивість соціально-економічної системи в реалізації управлінського, скеровуючого 
впливу одних елементів на інші з метою забезпечення бажаного результату з виділенням 
об’єктів і суб’єктів, а також органів, наділених відповідними повноваженнями та функціями.  

В більшості країн світу податкові інституції створені у вигляді уніфікованих 
напівавтономномних структур, яким делеговані функції управління процесами 
оподаткування, в тому числі і митного. Різниця у моделі організації зводиться до 
відмінностей в політико- правовому базисі держави, системі забезпечення та надання 
суспільних благ і послуг, специфіки історичного розвитку. На основі цих особливостей 
кожною державою формується власна структура податкових органів, з характерною 
«самобутньою» специфікою і характером делегованих повноважень. 

Впродовж останніх років характерною ознакою функціонування фіскальних 
інституцій є новації не тільки щодо механізмів адміністрування податків та податкових 
платежів, але і трансформації в системі акумуляції соціальних платежів. Слід відмітити, 
наявність двох цивілізаційних тенденцій реформування системи мобілізації соціальних 
платежів: перша, згідно з якою відбувається передача делегованих повноважень щодо 
акумуляції крім податків і податкових платежів також соціальних внесків відповідним 
податковим структурам; друга, характеризує поєднання інформаційних баз, систем оцінки 
ризику чи раціоналізації діяльності функціональних процедур автономних фіскальних 
інституцій в складі як податкових органів так і органів мобілізації соціальних платежів.  

Характерною особливістю інститутів оподаткування, що покликані мінімізувати 
рівень та гостроту суперечностей між учасниками процесів оподаткування є функціонування 
спеціальних структур (офісів Омбудсмена), мета діяльності яких зводиться до обробки скарг 
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на діяльність урядових структур, в тому числі і фіскальних органів (податковий омбудсмен), 
перелік функцій, правова ідентифікація, як і назва яких є індивідуальними для кожної країни. 
Однак, в структурі вітчизняної інституціональної архітектоніки оподаткування досі відсутній 
інститут податкового омбудсмена, арбітра чи медіатора, тому, потреба появи такого 
суспільного інституту зумовлена як складністю податкових правовідносин в нашій державі, 
незавершенністю, фрагментарністю та латентністю податкових реформ, та і постійним 
реформуванням фіскальних органів держави. 

Фіскальні інституції різних країн світу, не дивлячись на наявність спільних критеріїв 
організації управління процесами оподаткування, володіють неповторністю та самобутніми 
особливостями. Це, на нашу думку зумовлене як минулими тенденціями трансформації 
ієрархій і мереж структур податкового контролю, так і намаганням модернізувати структуру 
фіскальних органів у відповідності до страндартів функціонування органів управління 
оподаткування високорозвинених країн світу. Внаслідок цього, вітчизняну модель 
управління процесами оподаткування як симбіоз існуючих моделей характеризують як 
позитивні, так і негативні успадковані та набуті риси. 

Підсумовуючи вищеозначене, зауважимо, що інституціональна архітектоніка, 
виступаючи еволюційним відбитком інституціональної структури суспільства, дозволяє не 
лише усвідомити діалектичні взаємозв’язки та протиріччя її елементів, тенденції 
інституціональних змін, але завдяки усвідомленню інституціональної місії держави 
скеровувати та корегувати перебіг процесів в інституціональному просторі соціально –
економічної системи держави. 
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В статье исследуются общие черты и особенности государственного антикризисного регулирования 
экономики в условиях сочетания элементов трансформационного кризиса постсоветского периода и 
циклического кризиса. На основе исследования главных факторов, дестабилизирующих экономику Украины, и 
современных тенденций в государственном антикризисном регулировании экономики предлагаются основные 
направления повышения эффективности регулирования такого типа. 
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Наиболее сложным вариантом нестабильной национальной экономики является 
экономика в состоянии системного кризиса, в котором сочетаются элементы как 
незавершенного трансформационного кризиса постсоветского периода, так и элементы 
циклического кризиса, охватившего открытую и неконкурентоспособную по современным 
мировым меркам экономику Украины. Эта ситуация еще более усугубляется в связи с 
аннексией Крыма и военным конфликтом на Донбассе. Поэтому крайне важны исследования 
в области государственного антикризисного регулирования экономики, учитывающие 
особенности отечественной национальной экономики, тернистого пути ее реформирования 
на рыночных принципах, весь комплекс факторов, оказывающих на нее дестабилизирующее 
влияние в течение короткого и длительного периодов. 

Теоретические и практические аспекты государственного антикризисного 
регулирования экономики были предметом исследований во многих работах отечественных 
и зарубежных авторов. Государственное регулирование в период циклических кризисов 
развитой рыночной экономики на разных исторических этапах, начиная с Великой депрессии 
1929-1933 гг., и заканчивая финансово-экономическим кризисом 2008-2009 годов, 
исследовали Дж. К. Гэлбрейт, Н. Калдор, Дж. М. Кейнс, П. Кругман, Р. Лукас, Н. Г. Мэнкью, 
Г. Менш, Х. Ф. Мински,  В. К. Митчелл, Е. Прескот, Дж. В. Робинсон, П. Самуэльсон, Дж. 
Сорос, П. Сраффа, Дж. Стиглиц, Дж. Тобин, Э. Х. Хансен, Р. Ф. Харрод, Дж. Р. Хикс, Й. А. 
Шумпетер и др. Специфику государственного регулирования экономики во время 
трансформационного кризиса постсоветского периода, в том числе усложненного 
циклическим кризисом, исследовали такие авторы: И. Бураковский [1], А. Гальчинский [2, 
3], В. Геец [4], А. Гриценко [5], Я. Жалило, А. Задоя [6], М. Зверяков [7], Я. Корнаи, И. 
Лукинов,  И. Малий [8], Т. Миронова  [9],  О. Плотников [1], В. Сиденко [10], А. Чухно [11] и 
др. 

В то же время остается много дискуссионных и недостаточно исследованных аспектов 
проблемы теоретического обоснования стратегии и тактики государственного 
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антикризисного регулирования экономики в зависимости от специфики кризиса или 
своеобразного сочетания разных кризисов и дополнительных факторов, которые 
дестабилизируют конкретную национальную экономику. Поэтому целью данной работы 
является исследование основных теоретических подходов к обоснованию необходимости 
государственного антикризисного регулирования экономики; выяснение его содержательных 
характеристик и разновидностей, общих черт и особенностей в зависимости от конкретных 
кризисных ситуаций; выявление современных тенденций в регулировании такого типа и 
возможностей их учета в условиях отечественной экономики для повышения эффективности 
государственной регуляторной деятельности.  

Теоретические основы государственного антикризисного регулирования экономики 
были заложены кейнсианским направлением экономической мысли. Его представители в 
исследовании циклических кризисов, начиная с Великой депрессии 1929-1933 гг., исходили 
из утраты развитой рыночной экономикой способности к полноценному саморегулированию 
из-за подрыва монополизмом рыночного механизма конкуренции и ценообразования, а 
также из-за нестабильности совокупного спроса и его недостаточности для реализации 
товаров и услуг, производимых национальной экономикой. Эти положения легли в основу 
теоретического обоснования объективной необходимости государственного регулирования 
экономики для ее выхода из кризиса, а позднее и для обоснования более масштабного 
антициклического регулирования экономики государством. В дальнейшем развитие и 
некоторая модификация основ кейнсианства и его практических рекомендаций были 
осуществлены в рамках неокейнсианства и посткейнсианства, уделивших особое внимание 
влиянию государства на долгосрочное экономическое развитие и на решение социальных 
проблем. Большое значение для формирования теории и практики антикризисного 
регулирования на уровнях национальной экономики и фирм имела институциональная 
теория, в частности представленная эволюционно-инновационной теорией Й. А. Шумпетера, 
раскрывающая роль институтов, инноваций в процессе социально-экономического развития. 

Циклический кризис 1997-1998 гг. не оказал существенного воздействия на 
экономику Украины, т.к. она еще не обладала чертами полноценной рыночной экономики, 
имманентным свойством которой является циклический характер развития. На тот момент, 
по нашему мнению, главные дестабилизирующие факторы были связаны с 
трансформационным спадом. Циклический кризис 2008-2009 гг. уже оказал значительное 
негативное влияние на экономику Украины, т.к. были сделаны определенные шаги на пути 
ее рыночного реформирования, что позволило нам получить официальный статус страны с 
рыночной экономикой (ЕС – 2005 г., США – 2006 г.). Поэтому для Украины стало 
актуальным государственное антикризисное регулирование экономики, применяемое в 
период циклического кризиса.  

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. способствовал 
дестабилизации отечественной экономики посредством таких факторов: 1) сокращение 
экспорта, падение национального производства и, соответственно, увеличение дефицита 
государственного бюджета из-за сокращения налоговых поступлений; 2) уменьшение 
совокупного спроса из-за возрастания безработицы, снижения доходов предпринимателей и 
домохозяйств, уменьшения инвестиций фирм и государственных расходов; 3) снижение 
уровня и качества жизни большей части населения (которые и до кризиса были весьма 
низкими не только по современным мировым меркам, но и по меркам многих стран, 
осуществляющих рыночную трансформацию), что повысило социальную напряженность в 
стране.  

Что касается факторов, дестабилизировавших экономику Украины в условиях 
трансформационного кризиса постсоветского периода, и связанных с этим особенностей 
государственного антикризисного регулирования экономики, то они имеют специфику, 
обусловленную сущностным преобразованием экономической системы, формированием 
субъектов и институтов современной рыночной экономики. Экономика Украины еще не 
превзошла дореформенный уровень национального производства 1991 г. – до циклического 
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криза 2008-2009 гг. он составлял приблизительно 70% от уровня национального 
производства 1991 г., а во время циклического кризиса и военного конфликта этот разрыв в 
уровнях национального производства существенно увеличился. Не решены также многие 
проблемы, связанные с созданием институтов цивилизованной, эффективной, социально 
ориентированной рыночной экономики. В частности, это касается формирования 
конкурентной среды на основе реальной государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, борьбы с монополизмом фирм, пользующихся преимуществами 
близости к государственной власти, борьбы с коррупцией и т. д. Все это тормозит выход 
нашей страны из трансформационного кризиса. Важно отметить, что в Украине кризис 
такого типа отличается намного большей глубиной и продолжительностью, чем в других 
постсоветских государствах. А в условиях Китая он вообще не наблюдался – рыночные 
преобразования происходили постепенно, без стремительного разрушения 
сформировавшихся хозяйственных отношений и идеологических установок, на фоне 
ускоренного экономического роста и поэтапного создания предпосылок для утверждения 
рыночных механизмов и повышения конкурентоспособности национальной экономики.   

Дестабилизация экономики Украины, обусловленная трансформационным кризисом, 
связана с действием таких факторов: 1) разрушение технологических цепочек в производстве 
конечной продукции из-за разрыва связей между бывшими республиками СССР, ставшими 
независимыми государствами; 2) серьезные просчеты в экономической политике, 
поставившей на первое место в реформах отказ от административного ценообразования и 
переход к открытой экономике без предварительного кардинального преобразования 
институциональной системы сверхмонополизированной нерыночной экономики с низким 
уровнем конкурентоспособности, что привело к резкому возрастанию уровня цен и 
сокращению объема национального производства; 3) разрушение существовавших ранее 
финансовой и денежно-кредитной систем и необходимость создания новых систем; 4) тесная 
связь олигархических структур с государственной властью, что во многом обусловило 
непрозрачность процесса приватизации государственной собственности, ограниченность 
рыночной конкуренции и инвестиционно-инновационной активности в экономике; 5) 
разрушение старой системы социальной защиты населения без создания новой системы. 

Государственное антикризисное регулирование трансформационной экономики 
Украины предполагало восстановление жизнеспособной части экономики за счет создания 
завершенных технологических цепочек в производстве конечной продукции на территории 
нашей страны, либо путем кооперации с иностранными производителями; ликвидацию 
административного монополизма и регулирование монополизма рыночного типа для 
повышения эффективности функционирования экономической системы, возрастания уровня 
ее конкурентоспособности и социальной ориентированности; создание новых финансовой и 
денежно-кредитной систем, которые оптимально сочетали бы в себе централистские и 
децентралистские элементы, обеспечивали реализацию общественных, региональных и 
частных интересов; отделение государственной власти от олигархических структур, борьбу с 
теневой экономикой и коррупцией; создание эффективной системы социальной защиты 
населения, которая оптимальным образом сочетала бы рыночную оценку трудового ресурса 
разного качества с государственной опекой населения в тех аспектах общественной жизни, 
где рынок оказывается несостоятельным. Современное состояние конкурентоспособности 
экономики Украины, степень эффективности формальных институтов, определяющих 
«правила игры» в экономике, уровень и качество жизни населения свидетельствуют о том, 
что государственное антикризисное регулирование трансформационной экономики Украины 
не решило многие проблемы. 

Помимо дестабилизирующих факторов, присущих циклическому и 
трансформационному кризисам, в условиях экономики Украины действуют дополнительные 
дестабилизирующие факторы. К их числу можно отнести: 1) аннексию Крыма и военные 
действия на Донбассе, обусловившие гибель людей, проблему беженцев, потерю 
существенной части производственного потенциала страны, а также имущества 



 82

предпринимателей и населения; 2) экономические санкции России, негативно сказавшиеся 
на отечественном экспорте и импорте; 3) недостаточность или отсутствие анализа 
правительством взаимовлияния мер разных видов экономической политики, имеющих 
стимулирующую (антикризисную) или сдерживающую направленность, а также ошибки в 
экономической политике, вызвавшие негативные экономические последствия и социальную 
напряженность; 4) дефицит социального капитала в нашем обществе, увеличивающийся с 
ростом недоверия к правительству, что проявляется, в частности, в падении рейтинга ряда 
партий, получивших поддержку на последних выборах.  

Одновременное действие трех групп факторов, которые дестабилизируют 
отечественную экономику, по нашему мнению, обусловливает отрицательный 
синергетический эффект – их совместное воздействие на социально-экономические 
процессы в стране оказывается более сильным и разрушительным, чем это могло быть при 
действии одной из групп факторов.  

Государственное антикризисное регулирование экономики в условиях циклического и 
трансформационного кризисов имеет общие и специфические черты. 

Общие черты государственного антикризисного регулирования экономики в условиях 
циклического и трансформационного кризисов, на наш взгляд, таковы: 1) задачи 
регулирования: повышение занятости, стимулирование экономического роста, снижение 
уровня инфляции; 2) оказывает формирующее и стимулирующее воздействие на совокупные 
спрос и предложение в национальной экономике; 3) использует систему согласованных 
между собой мер антикризисной направленности, присущих фискальной, монетарной, 
инновационной, социальной и др. видов экономической политики государства. 

По нашему мнению, исходя из сущности и общих черт государственного 
антикризисного регулирования экономики в условиях циклического и трансформационного 
кризисов, можно дать ему такое определение. Государственное антикризисное 
регулирование экономики представляет собой деятельность государства, направленную на 
вывод экономики из кризиса на основе формирующего и стимулирующего воздействия на 
совокупные спрос и предложение, использующую систему согласованных между собой мер 
антикризисной направленности, присущих фискальной, монетарной, инновационной, 
социальной и др. видов экономической политики государства.  

Важно также определить особенности государственного антикризисного 
регулирования экономики в условиях циклического и трансформационного кризисов.  

В условиях циклического кризиса применяются меры стимулирующей фискальной и 
монетарной политики. Меры стимулирующей фискальной политики: снижение ставок 
налогов, повышение государственных расходов. Дискреционная фискальная политика может 
привести к уменьшению количества налогов, уменьшению уровней и степени 
прогрессивности налоговых ставок, к изменению структуры государственных расходов и их 
увеличению в соответствии с приоритетными направлениями государственной деятельности 
(расходы на государственные закупки, организацию общественных работ и реализацию 
социальных программ, государственные инвестиции в инновационные отрасли и 
предприятия, в объекты производственной и социальной инфраструктуры и т. д.). 
Недискреционная фискальная политика посредством «встроенных стабилизаторов» в период 
циклического кризиса автоматически оказывает стимулирующее воздействие на экономику: 
сокращение доходов приводит к снижению ставок подоходного налога, налога на прибыль 
фирм, предусмотренных прогрессивным налогообложением, и к увеличению социальных 
выплат (пособий по безработице, малообеспеченным семьям и т. д.); возрастают также 
выплаты компенсационного характера – субсидии производителям в аграрном секторе 
экономики. Меры стимулирующей монетарной политики в условиях циклического кризиса: 
снижение обязательной нормы денежных резервов для коммерческих банков; снижение 
учетной ставки, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам; 
покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке.  
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В странах с развитой рыночной экономикой государственное антикризисное 
регулирование в период циклического кризиса 2008-2009 гг. характеризовалось рядом 
особенностей, связанных со значительной модификацией механизмов циклического развития 
экономики в эпоху ее глобализации. В развертывании глобального кризиса большую роль 
сыграли: превращение финансового сектора экономики в такую сферу, которая «генерирует 
наиболее сильные импульсы для экономической динамики, и одновременно в главный очаг 
глобальной экономической нестабильности»; «растущая виртуализация рыночных 
механизмов, приводящая к отрыву важных 
экономических параметров – предложения денег, цен и валютных курсов – от реальной 
экономической основы, что существенно усиливает нестабильность»  [10, с.22-23]. Поэтому 
основное внимание в государственном антикризисном регулировании уделялось мерам по 
стабилизации финансового сектора: реструктуризация банков, включая национализацию; 
снижение нормы обязательного резервирования и учетной ставки; предоставление 
стабилизационных кредитов; повышение гарантий по вкладам физических лиц; поддержка 
страховых компаний и т. д. Правительства многих стран осознали необходимость 
скоординированной глобальной антикризисной политики, проводимой глобальными, 
наднациональными регулирующими институтами (которые либо уже существуют, либо еще 
должны быть созданы). В основу этой политики должны быть положены следующие 
принципы [10, с. 30]: необходимость тесной координации действий и недопустимость 
односторонних действий, наносящих ущерб другим участникам мировой экономики; 
неприменение протекционизма и обеспечение свободы движения товаров, услуг и 
инвестиций; обеспечение большей управляемости экономических процессов (и прежде всего, 
относительно регулирования международных финансовых рынков), создание 
соответствующих систем раннего предупреждения о возможных глобальных дисбалансах и 
кризисных ситуациях; обеспечение законности, “прозрачности” и подотчетности 
национальных и международных финансовых операций, а также недопущение уклонения от 
уплаты налогов; кардинальное реформирование ведущих международных финансовых 
организаций – с тем, чтобы они могли эффективно выполнять функции глобального 
регулирования и содействия развитию; выделение развивающимся странам большего объема 
ресурсов для развития и осуществления антикризисных мер; формирование новой этики 
бизнеса (и в частности, социальной ответственности корпораций); акцентирование внимания 
на важности социальных и трудовых вопросов в комплексе антикризисных мер.  
  В то же время развитые страны активно применяли меры, поддерживающие фирмы 
реального сектора экономики, – как отдельные большие корпорации, так и малое 
предпринимательство в целом. Бюджетную поддержку получали также некоторые 
приоритетные отрасли, снижалась налоговая нагрузка, предоставлялись целевые льготные 
кредиты, посредством пошлин защищали отечественных производителей и т. д. 
Антикризисные меры социальной направленности предусматривали финансовую поддержку 
безработных, переподготовку специалистов, поддержку пенсионных фондов.  

Долгосрочная антикризисная стратегия этих государств предусматривала 
существенные инвестиции в инновационную экономику, в технологии, свойственные 6-му 
технологическому укладу, а также в меры по переходу к третьей промышленной революции. 
В последние годы стала популярной концепция третьей промышленной революции 
известного американского экономиста и эколога Дж. Рифкина [12], официально принятая 
Европейским сообществом, ООН и Китаем, в соответствии с которой ряд стран уже 
предпринимает конкретные шаги.  

Автор книги «Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия 
меняют энергетику, экономику и мир в целом» считает, что промышленная революция, 
основанная на использовании нефти и других видов органического топлива, клонится к 
своему закату. Цены на бензин и продукты питания зашкаливают; безработица остается 
высокой; рынок недвижимости потерпел крах; потребительские и государственные долги 
растут, а выход из кризиса кажется все более отдаленным. Дж. Рифкин предлагает 
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экономический план, способный обеспечить человечеству надежное будущее. Он считает, 
что Интернет-технологии и возобновляемые источники энергии вместе создают «Третью 
промышленную революцию». На смену традиционным централизованным моделям бизнеса 
в ближайшие полвека должны прийти новые структуры. Наследие первой и второй 
промышленных революций – иерархическая организация экономической и политической 
власти – неминуемо уступит место горизонтальному взаимодействию, когда сотни 
миллионов людей будут генерировать собственную зеленую энергию дома, в офисах и на 
фабриках и делиться ею друг с другом в «энергетическом Интернете». Рифкин уверен, что 
пять основ революции создадут тысячи бизнесов, миллионы рабочих мест и приведут к 
коренному изменению человеческих взаимоотношений, превратив их движущий принцип из 
вертикального в горизонтальный. Изменится стиль торговли, управления обществом, 
воспитания детей и участия в общественной жизни. На наш взгляд, эта концепция имеет 
«рациональное зерно», исходит из кардинального, инновационного изменения источников 
энергии, технологий, отношений, позволяет решить сложные экономические, экологические 
и социальные проблемы. Концепция еще должна быть более детально разработана и 
продумана с точки зрения возможностей практического применения. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1. Схема прямых и обратных связей кризисных процессов в экономике Украины и 
государственного антикризисного регулирования экономики. 

Источник: разработка автора 
 

Относительно проблем государственного антикризисного регулирования в Украине 
следует отметить, что в нем не учитываются разные группы факторов, дестабилизирующих 
национальную экономику. На наш взгляд, в этом контексте заслуживают внимания выводы 
обстоятельного исследования А. А. Задои общих черт и национальных особенностей 
экономического кризиса в странах Восточной и Центральной Европы. Он показывает, что не 
подтверждается утверждение о том, что значительное падение объемов производства в 
Украине  вызвано преимущественно влиянием мирового кризиса. «А это означает, – пишет 
он, – что причины, которые вызывают глубину экономического кризиса нужно искать в 
рисках внутренней нестабильности» [6, с. 107]. Усматривая корни глубины современного 
экономического кризиса в финансовой сфере, он отмечает, что создание «мыльного» спроса 
накануне кризиса путем значительного ипотечного кредитования и насыщения экономики 
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необеспеченными деньгами создавало ложные стимулы для производства, обвал спроса 
привел к обвалу производства. Далее он утверждает, что действия власти в Украине 
накануне кризиса носили не стабилизационный, а прокризисный характер, это, в частности, 
касалось предоставления кредитов в иностранной валюте [6, с. 108]. В нынешних условиях 
мы видим нарастание действия этого дестабилизирующего фактора в связи с трехкратной 
девальвацией гривны и галопирующей инфляцией. 

 Рассмотренные в данной статье прямые и обратные связи кризисных процессов в 
экономике Украины и государственного антикризисного регулирования экономики показаны 
в схеме (рис. 1). 

В настоящее время государственное антикризисное регулирование, главным образом, 
сводится к мерам, которые дадут возможность получения кредитов от международных 
организаций (используемых, в основном, на погашение предыдущих долгов), и означающих 
сокращение государственных расходов инновационной и социальной направленности, 
«жесткие бюджетные ограничения» для фирм и домохозяйств (расчет только на собственные 
доходы, а не на помощь государства), при этом не учитывается крайне низкий уровень 
доходов у большинства субъектов экономических отношений. Государственные субсидии на 
оплату многократно подорожавших коммунальных услуг не улучшают ситуацию в условиях 
резкого обесценивания гривны. Эти меры, по нашему мнению, имеют скорее прокризисный, 
а не антикризисный характер, негативно сказываясь на совокупных спросе и предложении. 

 Результаты данного исследования позволяют сделать ряд выводов и дать 
соответствующие им рекомендации: 

1. Три группы дестабилизирующих национальную экономику факторов (кризисные – 
циклические и трансформационные, а также дополнительные факторы), взаимодействуя, 
порождают отрицательный синергетический эффект, который необходимо учитывать при 
разработке системы мер государственного антикризисного регулирования экономики.  

2. Современные тенденции в государственном антикризисном регулировании: 
основное внимание уделяется стабилизации финансового сектора экономики, гипертрофия 
которого и отрыв от реального сектора в условиях глобализации экономики предполагают 
глобальную антикризисную политику; перспективное регулирование нацелено на 
экономическое развитие, на стимулирование инновационных преобразований национальной 
экономики, ее перехода на уровень шестого технологического уклада, 3-ей промышленной 
революции, на экологизацию и гуманизацию экономики.  

3. Государственное антикризисное регулирование в Украине не учитывает разные 
группы факторов, дестабилизирующих национальную экономику; меры фискальной и 
монетарной политики часто не согласуются, противоречат задачам инновационной и 
социальной политики, негативно сказываются как на совокупном спросе, так и на 
совокупном предложении, а потому имеют скорее прокризисный, а не антикризисный 
характер. 

4. Повышение эффективности системы мер фискальной, монетарной, инновационной, 
социальной и др. видов экономической политики государства, имеющих антикризисную 
направленность, предполагает обеспечение их согласованности между собой и порождение 
позитивного синергетического эффекта в виде экономического развития, возрастания и 
реализации инновационного потенциала национальной экономики, повышения 
благосостояния граждан страны с низким и средним уровнями доходов. Для Украины этот 
путь предполагает не фрагментарные экономические преобразования, загоняющие страну в 
замкнутый круг наращивания долговых обязательств и нищеты большей части населения, а 
коренные институциональные изменения, ограничивающие обогащение олигархических 
группировок и монополистов, разрушающих коррупционные схемы, обеспечивающих 
поступление инвестиций и доходов в реальный сектор экономики с инновационной 
направленностью. 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 
ТА САМОФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

The article analyses social capital phenomenon as a factor of general welfare and as a condition of definite 
project financing in Ukrainian economy. Socio-economic effects of available social capital for different social groups 
on micro level and for the whole society (macro level) are presented. The vital condition for social capital expanding 
and increasing is revealed. 
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Стаття аналізує соціальний капітал як фактор суспільного добробуту та як передумову 
фінансування окремих проектів в українській економіці. Вказано на соціально-економічний ефект від наявного 
соціального капіталу для окремих соціальних груп (на мікро-рівні) та для всього суспільства (на макрорівні). 
Розкрито ключову умову розширення та зростання соціального капіталу.  

Ключові слова: соціальний капітал, добробут, фінансування, «соціальний капітал військового часу», 
Індекс соціального прогресу, освіта 
 

Складні соціально-економічні умови, в яких опинилася сучасна Україна, а також 
суспільно-політичний вибір, який був, тим не менше, зроблений, як ніколи актуалізує 
проведення реальних реформ. Світовий досвід показує, що реалізація державою суттєвих 
радикальних перетворень неможлива без стійкої підтримки більшої частини населення. Та 
навіть підтримка меншої, але суспільно активної, налаштованої на зміни та стійкої в своїх 
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переконаннях частки суспільства може слугувати підвалиною для позитивних перетворень. І 
ця частина суспільства інституційно стабільною може стати лише за умови впевненості в 
майбутньому, розумінні ходу та кінцевого результату реформ, а також довіри до влади, що ці 
реформи здійснює.  

Останнє опитування, здійснене українським виданням «Дзеркало тижня» [1] свідчить, 
що довіра до основних інститутів в Україні розподіляється наступним чином:  

Таблиця 1 
Рівень довіри до основних інститутів в Україні (2014 рік) 

Рейтинг 
(місце) 

Суспільний інститут 
Кількість балів з 10 

можливих 
Частка населення, що 
довіряє повністю, % 

1 Волонтери 7,3 22,6 
2 Добровольчі батальйони 7 24,5 
3 Церква 7 19,3 
4 Армія 6,4 16,7 
5 Громадські організації 6,4 11,0 
6 Президент 5,3 8,3 
7 Прем’єр-міністр 5,2 7,5 
8 ЗМІ 5,1 2,4 
9 Кабінет міністрів 4,7 4 

10 Верховна Рада 4,5 3 
11 Служба безпеки 3,8 2,0 
12 Міністерство внутрішніх справ 3,4 1,5 
13 Генеральна прокуратура 3,3 1,4 
14 Суди 3 1,6 

Джерело: складено автором за матеріалами [1] 
Виходячи з даних проведеного опитування, найменший рівень довіри суспільство має 

до переважної більшості інститутів влади, що дискредитували себе протягом багатьох років, 
а значить, впроваджувані ними реформістські заходи можуть натикатися на спротив 
(активний чи пасивний) української громади.  

До того ж, бачення процесу та результату реформування соціально-економічної 
системи країни в суспільства та влади різняться: наприклад, більша частина населення 
України називає серед показових реформ зняття недоторканості з депутатів (58% 
респондентів), суддів (48,3%) та підвищення пенсій та зарплат (51%). А найбільш 
очікуваними та першочерговими люди називають реформи в сфері охорони здоров’я (43,6%), 
судової системи (32,4%), у військовій галузі (20,5%), пенсійну (19,6%), системи ЖКГ (15,3%) 
та освітню (13,7%) [1]. Такі спільні очікування та очевидна повна або часткова 
невідповідність їхньому втіленню з боку провладних інституцій викликає реакцію з боку 
суспільства. В той час, коли в країні спостерігається (лише за офіційними даними) зниження 
реальних доходів громадян на 10%, а рівень бідності зріс на 30% [2], що є реальною 
загрозою ефективному реформуванню економіки, суспільство України має віднайти такий 
спосіб підтримувати достатній рівень суспільно-економічного добробуту, щоб до того ж 
впроваджувати реформи.  

На нашу думку, одним з важливих факторів для одночасного виконання двох 
означених вище завдань на сучасному етапі виступає накопичений соціальний капітал.  

Враховуючи розуміння внутрішнього змісту соціального капіталу, який полягає в 
специфічній якості відносин між людьми в процесі їхньої спільної діяльності регульованої 
певними нормами, традиціями, правилами [3, с. 158-159], можна вважати, що українська 
економіка має (і, по суті, мала) потенційно високий рівень соціального капіталу, але певний 
час цей ресурс знаходився в «законсервованому», «сплячому» стані. Справа в тому, що 
такого характеру відносини характеризуються не лише взаємним виконанням правил та 
норм, врахуванням у своїй діяльності взаємних інтересів та довірою (як механізмом 
реалізації соціального капіталу), але й проявляються через такий тип раціональної поведінки 
індивіда, коли він відмовляється від певної частини результатів своєї діяльності на користь 
інших. При цьому людина-носій соціального капіталу створює суспільне (колективне) благо, 
що потенційно є для неї й суспільства джерелом економічної та соціальної корисності. 
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Говорячи безпосередньо про українську соціально-економічну реальність, ми вбачаємо в 
безпрецедентному волонтерському русі, що виник та розвинувся на території України та за її 
межами в пік суспільно-політичної кризи, прояв саме такого типу поведінки, що свідчить 
про наявність високого рівня соціального капіталу.  

Звісно, волонтерство є найяскравішим прикладом реалізації «розконсервованого» в 
доволі стислі терміни соціального капіталу (причому з досить потужним соціально-
економічним, в т.ч. перерозподільним та фінансово осяжним ефектом). Великою мірою 
силою волонтерських об’єднань чи розпорошених індивідуальних волонтерських ініціатив 
підтримується рівень добробуту військовослужбовців та переселенців. Таким чином, 
суспільство самофінансує себе, підтримуючи рівень власного добробуту в умовах 
неспроможності державної машини зробити це швидко та ефективно. За таких умов 
соціальний капітал виступає «компенсуючим» важелем, що здатен згладжувати найбільш 
небезпечні прояви та наслідки криз (у випадку України ще і військових дій) в разі, коли 
держава слабка [4, с. 56]. Цей феномен ми можемо детермінувати як «соціальний капітал 
військового часу» і, на нашу думку, його основна специфіка полягає в причинах, що 
спровокували «розконсервування» потенційно існуючого в суспільстві соціального капіталу 
як такого, а також в масштабах його проявів та економічних ефектів, пов’язаними з 
«особливим станом» країни. Саме поєднання зовнішнього імпульсу (в даному випадку 
гостро негативного характеру) та внутрішньо притаманної характеристики (принаймні 
частині) українського (громадянського) суспільства послуговує концентрації соціального 
капіталу та примноженню його соціально-економічного ефекту. 

Але, на наш погляд, говорячи про внутрішньо притаманні характеристики, існує 
багато інших проявів соціального капіталу як фактору підтримки індивідуального та 
суспільного добробуту в Україні. Починаючи з побутових речей (коли родини з дітьми, що 
мають між собою різного роду родинні або дружні стосунки, радо діляться предметами 
дитячого одягу, іграшками, меблями тощо – і це дозволяє суттєво економити на коштовних 
дитячих речах, а значить, як мінімум, підвищувати рівень матеріального та нематеріального 
добробуту, перенаправляючи «вивільнені» таким чином кошти) закінчуючи наданням 
інформації (або знань), що дозволяють одразу або в перспективі значно підвищити рівень 
індивідуального та суспільного добробуту. До речі, ще Дж. Коулман у своїй класичній роботі 
«Капітал соціальний та людський» у прикладах 1-4 продемонстрував, як елементарні прояви 
соціального капіталу можуть мати досить суттєвий вплив на добробут як окремих індивідів, 
так і спільнот [5, с. 124-125]. Випадки на кшталт описаних ним на «ринку діамантів», в 
«студентських гуртках» та в «сусідській громаді» не поодинокі в сучасному українському 
суспільстві та можуть створювати так званий ефект мікро рівня від соціального капіталу. В 
той час як великі волонтерські або громадські проекти чи кампанії, охоплюючи значно 
більші межі, ніж у попередніх випадках, утворюють цілеспрямований ефект (зростання 
добробуту) макро рівня. Розглядаючи соціальний капітал з таких позицій, варто також 
наголосити, що як результат відповідної раціональної поведінки людини в суспільстві він є 
суспільним благом з усіма його ознаками, тобто невиключеністю (неможливо або складно 
виключити особу з числа тих, хто «споживає» це благо) та неконкурентністю (кожен новий 
споживач не повинен сплачувати за це благо). І це важливо для розуміння макро ефекту 
функціонування соціального капіталу в підтримці певного рівня соціально-економічного 
добробуту. 

Тобто боротьбу з бідністю держава поки що програє, в той час як суспільство 
намагається (в тому числі і «в обхід» держави) спільними зусиллями підтримувати рівень 
добробуту на мікрорівні, що, звісно, не може не відбиватися на макроекономічних 
показниках (хоч і неофіційних). 

Таким чином, соціальний капітал може розцінюватися в якості інституційної основи 
для реформування української трансформаційної економіки «особливого періоду» з двох 
позицій: 1) прямо й безпосередньо, будучи передумовою злагодженої дії індивідів, а також 
суспільною виробничою силою, 2) опосередковано, слугуючи фактором утримування 
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певного рівня соціально-економічного добробуту (через виконання перерозподільчої 
функції), оскільки підтримка бідних та знедолених є не лише соціальним завданням, але й 
завданням підтримки реформ. 

У зв’язку з досить критичним рівнем довіри до інститутів влади, що встановився 
останнім часом в країні (Таблиця 1), а також протилежно високими показниками довіри в 
громадянській частині суспільства та підвищена активність останньої щодо трансформації 
відносин з владою роблять можливим теоретичне виокремлення та практичне впровадження 
наступних категорій реформ в Україні:  

1. Реформи, ініційовані державою «зверху» - характеризуються переважно повільністю, 
непрозорістю та незрозумілістю для населення, а також намаганням бюрократами 
утримувати попередній стан речей і через це «чиновницькою прокрастинацією» й 
зазвичай низьким рівнем ефективності; 

2. Реформи-проекти на межі співпраці державних установ та суспільних ініціатив – 
більш прозорі, зрозумілі, але через часткову участь бюрократичного апарату повільні 
та менш ефективні; 

3. Проекти-реформи ініційовані інституціями громадянського суспільства 
(волонтерськими, громадськими та іншими суспільними організаціями та групами) – 
їхні характеристики: переважно швидкість, цілеспрямованість, ефективність. Єдиний 
недолік – відносно невелика формальна кількість таких реформ. 
На сучасному етапі в Україні спостерігається унікальна ситуація, коли інституційно 

слабка та неспроможна швидко діяти, як того потребує час, держава «стимулюється» до 
реформ «дозрілою» частиною суспільства. І навіть частково сама держава реформується під 
впливом неймовірних суспільних зусиль. Це є також об’єктивно необхідною спробою 
подолати відносну ізоляцію між суспільством та державою, що існує понині та заважає 
втілювати в життя доцільні та своєчасні реформи.  

Враховуючи важливу роль соціального капіталу для своєчасного впровадження та 
ефективної реалізації економічних реформ, не менш важливим є підтримання його рівня та 
розширення меж та суспільного ефекту. Тому наступна проблема, що потребує розв’язання 
та аналізу – джерело та фактори, що формують сам соціальний капітал. 

Оскільки сутнісно соціальний капітал проявляється через специфічний характер 
відносин між суб’єктами господарювання, а ті, в свою чергу, зовні виражені відповідною 
поведінкою, має сенс розглянути ключові фактори формування поведінки індивідів, а також 
виявити серед них саме ті, що роблять цю поведінку найбільш відповідною специфічному її 
характеру з наявності соціального капіталу.  

Серед основних груп факторів формування економічної поведінки в контексті 
подальшого перетворення її на таку, що є ознакою соціального капіталу виділяємо наступні:  

1) Макрорівневий - суспільна свідомість, яка формується під впливом 
соціокультурних факторів, менталітету, традицій та релігійних вподобань того чи іншого 
суспільства протягом його еволюції; 

2) Мезорівневий - групова свідомість, яка визначається притаманними окремій групі 
очікуваннями соціального, вікового, рольового характеру; 

3) Мікрорівневий - індивідуально-психологічні фактори економічної поведінки, які 
складаються з потрібнісно-мотиваційного, когнітивного та вольового компонентів поведінки 
[6, с. 30-32]. 

Маємо зазначити, що у формуванні поведінки суб’єктів економічних відносин 
одночасно беруть участь внутрішньо обумовлені та зовнішні по відношенню до суб’єкта 
фактори. Беручи до уваги взаємообумовленість обох груп факторів, впровадження заходів 
щодо формування економічної поведінки певної якості (і соціального капіталу) має 
спиратися на аналіз як внутрішніх мотивів поведінки економічних суб’єктів (отримувана 
корисність, зиск від тієї чи іншої дії), так і зовнішнього середовища, яке сприяє підвищенню 
суспільного добробуту через відповідну поведінку людини.  
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Всі вище зазначені фактори є спільними для будь-якого економічного агента, але 
набувають різних якісних характеристик в певних специфічних умовах кожної національної 
соціально-економічної моделі. Ми усвідомлюємо, що остання знаходиться під впливом 
глобалізаційних процесів, але на даному етапі аналізу ми абстрагуємося від даного фактору. 
Натомість, беручи до уваги внутрішні умови формування соціального капіталу, ми 
визначаємо так звані «оболонки», кожна з яких взаємно обумовлює інші: І рівень - Історично 
сформована система цінностей та орієнтирів («генотип суспільства»); ІІ рівень - Соціально-
економічні умови та ознаки певного етапу розвитку суспільства; ІІІ рівень – (безпосереднє 
середовище формування) – Освіта і виховання [4, с. 54]. 

Певні висновки щодо умов формування соціального капіталу України можна зробити, 
аналізуючи останні дослідження з визначення Індексу соціального прогресу (Social Progress 
Index), складовими якого є коефіцієнти задоволення Базових людських потреб (Basic Human 
Needs), Основ благополуччя (Foundations of Wellbeing) та Можливостей (Opportunity). 

Результати України в 2014 та 2015 роках демонструють 62 місце в рейтингу з 132 
країн, а також одні з найвищих складових коефіцієнту Основ благополуччя: «Харчування і 
базовий медичний догляд» та «Доступ до базової освіти», не набагато меншими є «Доступ до 
додаткової (вищої) освіти» [7]. Дані щодо інших складових та їхніх значень наведені в 
таблиці: 

Таблиця 2 
Показники окремих складових Індексу соціального прогресу для України  

(2014-2015 рр.) 
Показник коефіцієнту Складова Індексу соціального прогресу 

2014 2015 
Базові людські потреби, в т.ч.: 77,98 78,28 

- Харчування та базовий медичний догляд 95,11 97,84 
Основи благополуччя, в т.ч.: 61,42 61,74 

- Доступ до базової освіти 97,64 97,76 
- Доступ до інформації та комунікації 57,09 69,82 

Можливості, в т.ч.: 55,33 57,05 
- Особисті права  55,55 56,72 
- Особиста свобода та вибір 61,33 52,14 
- Доступ до (додаткової) вищої освіти  62,93 74,83 

Джерело: складено автором на основі [7] 
На нашу думку, наведені дані пов’язані з наступними тенденціями:  
- з одного боку, традиційно високий рівень базової освіти, а також високий ступінь 

залучення до отримання вищої та/або додаткової освіти, що характеризує населення України, 
має суттєвий вплив на формування певного типу поведінки. Виходячи з того, що найбільш 
активними розбудовниками трансформаційної економіки сучасної України є переважно 
молодь та люди середнього віку з достатнім освітнім бекграундом, рівнем доходу та 
громадянською позицією [8], і саме вони є учасниками показового в цьому контексті 
волонтерського руху, де найбільше довіри (Таблиця 1), саме у відносинах між ними і 
функціонує найпотужніший соціальний капітал. І, беручі до уваги інформацію ООН про 
кількість людей, залучених тим чи іншим чином у волонтерській діяльності в Україні, а це 
близько 10 млн. осіб (або 23% населення), з яких 75 000 є постійними членами однієї з 750 
діючих волонтерських груп [8], та за іншими ознаками (дохід, професіоналізм тощо) цю 
категорію людей можна вважати претендентами на поки що формально пусту нішу 
середнього класу. Середній же клас, загально відомо, - основа стабільності та позитивних 
перетворень суспільства.  

- з іншого боку, вже сформований завдяки рівню освіти, виховання й свідомості та 
примножений в «особливих умовах» соціальний капітал впливає на інші фактори 
соціального прогресу: на основи благополуччя, базові потреби та можливості, які за 
результатами дослідження зросли (табл. 2). Єдине занепокоєння в цих умовах викликає лише 
зниження рівня особистої свободи та вибору, що можна пояснити військовими діями в 
країні.  
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Таким чином, вище викладений теоретичний та практичний матеріал, дозволяє 
зробити висновок про те, що соціальний капітал, сформований в українському суспільстві 
під впливом традиційних цінностей та високого рівня освіченості, слугує фактором 
ефективного впровадження реальних соціально-економічних реформ. Внутрішньою основою 
його зростання є саме норми, поширювані в процесі отримання освіти (в тому числі, 
додаткової та самоосвіти), зовнішнім імпульсом для використання потенціалу соціального 
капіталу стали гостро негативні події «особливого стану», що й викликало до життя 
особливу його форму «соціальний капітал військового часу», повною мірою діючий в межах 
українського волонтерського руху, який є основою та джерелом самофінансування 
українського суспільства. Його ресурс, на нашу думку, має бути досліджений та 
використаний для подальшого реформування та підвищення ефективності економіки 
України. 
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The paper presents development of foreign trade in goods in Slovakia. We focused on territorial trade with 
terms of import and export. At the end are presented most significant commodities of foreign trade.  

 Keywords: International trade, Export, Import 
 

Slovak economy grew at a slower pace in 2013 compared to 2012. In 2013, the annual real 
gross domestic product (GDP) increased by 0.9%, while the growth rate of the real GDP in 2012 
was 1.8%. Considering the low turnover of trade in services compared to goods, the following paper 
is mainly focused on the trade in goods. 

The volume of export of goods and services in constant prices (c.p.) in 2013 reached 
67,031.6 mil. euros, which represents an increase of 4.5% compared to 2012. The volume of import 
of goods and services in c.p. amounted to 57,504.0 mil. euros, which represents an increase of 2.9% 
compared to 2012. The growth dynamics of the export volume compared to import was higher in 
2013 by 1.5 percentage points (p.p.), in 2012 by 6.6 p.p. The foreign trade balance in goods for the 
year 2013 was in surplus of 4,283.7 mil. euros (728 mil. euros higher than in 2012) in c.p.. The 
Slovak Republic exported goods worth 64,361.1 mil. euros. Compared to the same period in 2012 
the total export increased by 3.6%. The Slovak Republic imported goods worth 60,077.4 mil. euros 
with an annual increase of 2.5%.  

Following Fig. 2 shows development of foreign trade in goods and services for the period 
2008 – 2013:  

 
Fig. 1 Development of foreign trade in goods and services at current prices in mil. EUR 

(Source: [1]) 
 

The higher rate of the export growth of goods in 2013 compared to the dynamics of the 
import growth was the cause of the improvement of the trade balance compared to 2012 and as well 
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the highest active balance of the trade in the history of Slovakia was achieved. The balance was 
mostly improved due to the export of vehicles and electronics. 

The export performance of the economy (measured by the ratio of export of goods and 
services to GDP) increased by 1.0 p.p. to 97.6%. Import intensity (measured by the ratio of import 
of goods and services to GDP) fell by 0.1 p.p. to 91.3%. In 2013 the openness of the Slovak 
economy (measured by the ratio of foreign trade turnover to GDP) reached the value of 188.9% (in 
2012 it was 188.0%), an increase of 0.9 p.p. This indicator confirms the growing trend of high level 
of the external openness of the Slovak economy.  

1. Territorial structure of the Slovak foreign trade 
The following table summarizes the information on the export of goods divided according to 

the geographical units in 2012 and 2013. The table also contains data on the percentage of the total 
export of the SR in 2013, annual change in export (in mil. euros) and the index of increase / 
decrease in exports. Increase / decrease of the index compared to the average index of the total 
export of the Slovak Republic in 2013 is indicated by the ▲ ▼ arrow.  

Tab. 1  
Exports of the SR by world geographical units 
Value in mil. EUROS Geographical  

unit 2012 2013 
Share 

2013 (%) 
Change 
13 - 12 

Index in % 
13/12 

Change to the 
average index of 

the SR 
Export 62 144 64 361 100,0% 2 217 103,6   

EU27 51 989 53 049 82,4% 1 060 102,4 ▼ 

Europe 56 835 58 247 90,5% 1 412 102,5 ▼ 

OECD 53 823 55 270 85,9% 1 447 102,7 ▼ 

Asia 3 159 3 787 5,9% 628 122,2 ▲ 

America  1 626 1 673 2,6% 47 102,9 ▼ 

Africa  381 410 0,6% 29 107,5 ▲ 

Australia-Oceania  143 244 0,4% 101 170,6 ▲ 
Source: [1] 
 

In 2013 the portion of the export to the EU27 on the total export of the Slovak Republic was 
82.4%, which is 1.3 p.p. less than in 2012. Despite the fact that the export to the EU27 is still 
growing (increase by 2.4%) the growth rate is not as high as in the previous years. The highest 
percentage increase compared to 2012 had export to the territory of Australia - Oceania, up by 
70.6%, but its portion on the total export of the country was only 0.4%. The second highest 
percentage in increase was export to Asia, which increased annually by 22.2%. Export to African 
countries increased by 7.5%, while the portion of Africa on the total export was only 0.6%. The 
increase in export to America significantly slowed down compared to the previous year and it 
reached only 2.9% (26% in 2012). Export to the OECD countries formed 85.9% of the total export 
of the SR. 

Tab. 2  
Imports of the SR by world geographical units 
Value in mil. EUROS Geographical  

unit 2012 2013 

Share 
2013 
(%) 

Change 
13 - 12 

Index in % 
13/12 

Change to the 
average index of 

the SR 
Import 58 588 60 077 100,0% 1 489 102,5   
EU27 37 261 37 504 62,4% 243 100,7 ▼ 
Europe 44 908 45 208 75,3% 300 100,7 ▼ 
Asia  12 744 13 522 22,5% 778 106,1 ▲ 
America  825 888 1,5% 63 107,6 ▲ 
Africa  245 256 0,4% 11 104,5 ▲ 
Australia-Oceania  42 35 0,1% -7 83,3 ▼ 
OECD 36 927 37 830 63,0% 903 102,4 ▼ 

Source: [1] 
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The following Tab. 2. provides the information on the import of goods divided according to 
the geographical units worldwide in 2012 and 2013. The table also contains data on annual change 
in import (in mil. euros), the index of increase / decrease in import and a percentage of the total 
import into Slovakia in 2013. Increase/ decrease of the index compared to the average index of the 
total import into the Slovak Republic in 2013 is indicated by the ▲ ▼ arrow. 

The portion of the import from the EU27 was 62.4% of the total import of the SR last year, 
which is 1.2 p.p. less than in 2012. In 2013 there was the decline in import from the territory of 
Australia - Oceania by 16.7%. In 2013 the largest increase in import in p.p. was reached by the 
continent of America (by 7.6%) and Asia (by 6.1%). The import from the OECD countries formed 
63% of the total import of the Slovak Republic. 

The following Tab. 3 shows 10 most important countries in the terms of Slovak export 
volume in 2012 and 2013, the percentage of the total export, annual change, index of export growth 
and its ranking in 2012. 

Tab. 3  
Top ten countries in terms of exports 

Value in mil. EUROS 
Country - ranking in 2013 

2012 2013 
Share 
2013 

Change 
13 - 12 

Index in 
% 13/12 

Ranking in 
2012 

Export 62 144 64 361 100,0% 2 217 103,6   
1 Germany 13 273 13 577 21,1% 304 102,3 1 
2 Czech Republic 8 707 8 752 13,6% 45 100,5 2 
3 Poland 5 003 5 313 8,3% 310 106,2 3 
4 Hungary 4 342 4 020 6,2% -322 92,6 4 
5 Austria 4 100 3 910 6,1% -190 95,4 5 
6 France 3 352 3 250 5,0% -102 96,9 6 
7 United Kingdom 2 460 2 983 4,6% 523 121,2 9 
8 Italy 2 881 2 909 4,5% 28 101,0 7 
9 The Russian Federation 2 620 2 547 4,0% -73 97,2 8 

10 China 1 349 1 597 2,5% 248 118,4 11 
  Total 10 countries 48 087 48 857 75,9% 771 103,2   

Source: [1] 
The Tab. 4 shows that the most important countries in the terms of our exports in 2013 

changed only slightly. To the most important export territories of SR belong the largest EU 
countries, Russia and China. In 2013, the export to Germany increased by 2.3%.  

Tab. 4  
Top ten countries in terms of imports 

Value in mil. EUROS 
Country - ranking in 2013 

2012 2013 
Share 
2013 

Change 
13 - 12 

Index in 
% 13/12 

Ranking in 
2012 

Import 58 588 60 077 100,0% 1 489 102,5%   

1 Germany 9 851 9 337 15,5% -514 94,8% 1 

2 Czech Republic 5 724 6 225 10,4% 502 108,8% 3 

3 The Russian Federation 5 933 6 148 10,2% 215 103,6% 2 

4 The Republic of Korea 5 601 5 157 8,6% -443 92,1% 4 

5 China 3 671 4 329 7,2% 657 117,9% 5 

6 Poland 2 172 2 827 4,7% 655 130,2% 7 

7 Hungary 2 155 2 634 4,4% 479 122,2% 6 

8 Italy 1 803 1 875 3,1% 72 104,0% 8 

9 France 1 717 1 662 2,8% -56 96,8% 9 

10 Austria 1 363 1 492 2,5% 129 109,4% 10 

  Total 10 countries 39 990 41 686 69,4% 1 696 108,0%   
Source: [1] 

 

Germany remains the most important Slovak business partner with 21.1% share on the total 
export of the SR. Export to the Czech Republic increased by only 0.5%. The third most important 
business partner was Poland - export to that country increased by 6.2%. Export to the United 
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Kingdom (by 21.2%), Italy (by 1.0%) and China (by18.4) also increased. A decline was recorded in 
the export to Hungary (7.4%), Austria (4.6%), France (3.1%) and the Russian Federation (2.8%). 

The following Tab. 4 shows 10 most important countries in the terms of Slovak import 
volume in 2012 and 2013, the percentage of the total import, annual percentage change, index of 
import growth and its ranking in 2012. The first three places belong, in the long- term period, to 
Germany, the Czech Republic and the Russian Federation. Top ten countries are the same as in 
2012. Measured by percentage points, the import from Poland (30.2%) mostly increased. The 
highest decrease in import was recorded from the Republic of Korea (-7.9%). The import from 
Germany declined by 5.2% compared to the previous year, but Germany remains the most 
important import partner of Slovakia. The import from the Czech Republic increased by 8.8% and 
thus exceeded the value of the import from the Russian Federation. The import from China has been 
growing since 2009, in 2013 it increased by 17.9%. 

2. Commodity structure of the slovak foreign trade 
The most important export commodities from Slovakia (according to the commodity 

structure of the chapters of the Harmonized System) gives the following Fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Commodity structure of exports in 2013 (Source: [1]) 

The following Tab. 5 shows ranking of the largest exporters from Slovakia in 2013.  
Tab. 5  

Ranking of the largest exporters from Slovakia in 2013 (exports of goods and services) 

R
an

k
in

g 

Company Export / Sales (%) 

  2013 
1. Volkswagen Slovakia, s.r.o. (Bratislava) 99,8% 
2. Kia Motors Slovakia, s.r.o. (Žilina) 99,1% 
3. Slovnaft, a. s. (Bratislava) 70,4% 
4. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. (Galanta) 100,0% 
5. PCA Slovakia, s.r.o. (Trnava) 96,0% 
6. Slovenské elektrárne, a. s. (Bratislava) 50,7% 
7. Foxconn Slovakia, s.r.o. (Nitra) 100,0% 
8. Continental Matador Rubber, s.r.o. (Púchov) 83,3% 
9. Tesco International Clothing Brand, s.r.o. (Bratislava) 82,4% 
10. Continental Matador Truck Tires, s.r.o. (Púchov) 89,1% 

Source: [4] 
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The most important import commodities, which together form 73.6% of the total Slovak 
import, are shown in the following Fig. 3. 

 
Fig. 3 Commodity structure of imports in 2013 (Source: [1]) 

 

The following Tab. 6 shows ranking of the largest manufacturers from Slovakia in 2013. 
Tab. 6  

The largest manufacturers in Slovakia 

R
an

k
in

g 

Company Sales of own products and services 
(thous. EUR) 

  2012 2013 
1. Volkswagen Slovakia, s.r.o. (Bratislava) 6 587 443 6 524 323 
2. Slovnaft, a. s. (Bratislava) 4 455 440 4 504 681 
3. Kia Motors Slovakia, s.r.o. (Žilina) 3 928 629 4 447 259 
4. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. (Galanta) 3 441 157  3 092 099 
5. Slovenské elektrárne, a. s. (Bratislava) 3 537 707 2 855 727 
6. U.S. Steel Košice, s.r.o. (Košice) 2 345 450 2 197 000 
7. PCA Slovakia, s.r.o. (Trnava) 1 917 232 2 115 287 
8. Mobis Slovakia, s.r.o. (Gbeľany) 951 931 1 089 127 
9. Foxconn Slovakia, s.r.o. (Nitra) 629 854 919 777 
10. Continental Matador Rubber, s.r.o. (Púchov) 644 814 698 874 

Source: [4] 
 

3. Significant commodities of the Slovak foreign trade  
Vehicles have been the most important item of the Slovak export since 1998. After a sharp 

increase in 2008, their export fell in 2009, but since 2010 the export has grown. In 2013, the export 
of vehicles increased by 104.0% compared to the year 2009 and compared to 2012 by 9.0%. In 
2012 their portion on the total export increased by 2.2% to 24.9%. The development of the vehicle 
export was determined by the development of the passenger cars export, which reached 11,040 mil. 
euros and it annually increased by 7.3% (an increase of 753 mil. euros). The most important export 
territories were Germany, where 14.8% vehicles of the total exports of Slovakia were exported 
(worth 1,633 mil. euros with an annual decrease of 3.9%). 12.0% were exported to the United 
Kingdom (1,327 mil. euros with an increase of 41.5%). China is in the third place in the export of 
cars from Slovakia with a share of 11.4% (1,255 mil. euros and with an annual increase of 15.2%). 
Export of parts and accessories of motor vehicles increased by 18.1% (to 2,679 mil. euros), export 
of vehicle bodies grew by 6.3% (to 1,794 mil. euros). 
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In a connection with the development of the automotive industry and of cooperative 
relations in this sector the growth of the vehicle export was accompanied by a slight increase in 
import in this chapter (by 3.0%), especially spare parts and accessories for the motor vehicles. In 
this item, the import increased by 3.5% to 5,254 mil. euros. The decline in import was recorded in 
passenger cars (by 0.5%) and import of trucks (by 17.9%) and tractors (by 7.5%) increased. 

In 2013, most components of the Slovak automotive industry were imported from Germany 
- in the amount of 1,580 mil. euros, Czech Republic (818 mil. euros), the Republic of Korea (640 
mil. euros), France (403 mil. euros) and Poland (322 mil. euros). In 2013, the most passenger cars 
were imported from Germany (249 mil. euros), the Czech Republic (231 mil. euros), Spain (73 mil. 
euros), Japan (72 mil. euros) and France (67 mil. euros). 

High dynamics of the export from the previous era continued in “Electrical machinery, 
apparatus" also in 2013. A portion of this item on the total Slovak export increased annually by a 
half percentage point - to 21.0%. The export increased by 6.0% compared to 2012. The export of 
monitors, projectors and televisions increased by 5.1% (to 5,361 mil. euros), in the chapter 
monitors, projectors and televisions, with a portion of 39.6%, are the most important export 
commodity. 

The export of these commodities was applied in the markets of the EU, especially in 
Germany, the United Kingdom, the Netherlands, France, Poland and Italy. Considering the third 
countries the exports increased mainly in Switzerland, Turkey and the Russian Federation. The 
second most important item in this chapter was the phones with the export growth by 41.4% 
compared to 2012. This commodity was mostly exported to the Czech Republic, Poland, Austria, 
Switzerland and Romania. 

The portion of the "electrical machinery" on the total import grew last year from 17.8% to 
18.9% worth 11,333 mil. euros and it represents the most important import commodity of SR. The 
growth of the import (by 8.8%) in this chapter was higher than the export growth (by 2.8%), in spite 
of this the export of electrical machinery was higher than their import by 2,208 mil. euros. 

The most important import items are phones, their import increased annually by 37.3% to 
3,707 mil. euros. The most significantly increased the import of this commodity from Vietnam 
(about 610 mil. euros), the EU (about 475 mil. euros), China (about 330.6 mld. euros) and 
decreased the import from the Republic of Korea (about 318 mil. euros). Important items are parts 
of the electrical machinery and equipment, their import grew annually by 11.3%. This increase was 
caused mainly due to imports from China, which portion on the total import of this commodity into 
the Slovak Republic is at the level of 63.3%, while Chinese import annually increased by 26%, too. 
Wires and cables are another important subset of the chapter (especially import from Serbia, the 
Czech Republic, Germany, Tunisia and Romania) with an annual decrease of imports by 2.2%. 
Other items are televisions, their import fell by 0.4% compared to 2012. 
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HOW TO INCREASE THE VALUE OF SLOVENIA’S EXPORTS OF GOODS 
AND SERVICES TO ESTONIA, LATVIA, AND LITHUANIA? 

 

In this paper, the author analyses Slovenia’s trade in goods and services with Estonia, Latvia, and Lithuania, 
three of Slovenia’s minor trading partners in goods and services in Europe (and the world), and proposes some 
measures to increase the value of Slovenia’s exports of goods and services to these countries. 

Keywords: Estonia, Latvia, Lithuania, trade in goods and services, trading partner in goods and services, 
Slovenia. 

 

Introduction 
Slovenia is one of the smallest countries in Central and Eastern Europe (CEE). In 2013, the 

value of Slovenia’s gross domestic product (GDP) per capita amounted to €21,800 (an increase of 
0.9 % over the previous year), which is higher than the value of GDP per capita of most other 
countries in CEE, including Estonia, Latvia, and Lithuania. Slovenia is, like most other countries in 
CEE, highly dependent on its trade in goods and services with the world (mainly Europe) [1, p. 11]. 
There are many reasons for this, such as the small size of Slovenia’s economy/domestic market for 
goods and services. In 2013, the value of Slovenia’s trade in goods and services with the world 
amounted to €52,178.9 million, 144.4 % of the value of Slovenia’s GDP and an increase of 0.6 % 
over the previous year. In the same year, the value of Slovenia’s exports of goods and services to 
the world amounted to €27,392 million, 75.8 % of the value of Slovenia’s GDP and an increase of 
2.5 % over the previous year, while the value of Slovenia’s imports of goods and services from the 
world amounted to €24,786.9 million, 68.6 % of the value of Slovenia’s GDP and a decrease of 1.5 
% over the previous year. In 2013, services accounted for 16.8 % of the value of Slovenia’s trade in 
goods and services with the world. 

Slovenia’s trade in goods and services with Europe 
Europe is Slovenia’s main trading partner in goods and services. There are many reasons for 

this: economic, political, social, among others. In 2013, the value of Slovenia’s trade in goods and 
services with Europe amounted to €46,947.3 million, 90 % of the value of Slovenia’s trade in goods 
and services with the world and an increase of 0.5 % over the previous year. In the same year, the 
value of Slovenia’s exports of goods and services to Europe amounted to €25,075.2 million, 91.5 % 
of the value of Slovenia’s exports of goods and services to the world and an increase of 2.6 % over 
the previous year, while the value of Slovenia’s imports of goods and services from Europe 
amounted to €21,872.1, 88.2 % of the value of Slovenia’s imports of goods and services from the 
world and a decrease of 1.7 % over the previous year. 

Other regions (including Asia) are Slovenia’s minor trading partners in goods and services. 
Asia, for example, accounted for only 3.7 % of the value of Slovenia’s exports of goods and 
services to the world in 2013, which is relatively low in relation to the size of the Asian market for 
goods and services. China, for example, accounted for only 13.9 % of the value of Slovenia’s 
exports of goods and services to Asia in 2013 and 0.5 % of the value of Slovenia’s exports of goods 
and services to the world in the same year. 

In order to increase the value of its exports of goods and services to the world (especially 
Asia and some other regions), Slovenia should increase its competitiveness, which is lower than that 
of some other countries in CEE (for example, Estonia, Latvia, and Lithuania) and some other 
regions (see [2. p. 13]). Additionally, Slovenia should also increase its export promotion and take 
some other measures, such as: increasing the competitiveness of Slovenian (exporting) enterprises 
(especially small- and medium-sized ones) in foreign markets for goods and services; increasing the 
inventiveness and innovativeness of Slovenian (exporting) enterprises and their employees; 
increasing networking of Slovenian entrepreneurs/enterprises with their foreign counterparts; 
increasing cooperation of Slovenian (exporting) enterprises with their foreign counterparts in areas 
such as science and technology; increasing cooperation of Slovenian exporting enterprises with 
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their non-exporting counterparts in the aforementioned areas; etc. 
Slovenia’s trade in goods and services with Estonia, Latvia, and Lithuania 
Estonia, Latvia, and Lithuania are Slovenia’s minor trading partners in goods and services in 

Europe (and the world). In 2013, the value of Slovenia’s trade in goods and services with these 
countries amounted to €210.1 million, slightly more than 0.4 % of the value of Slovenia’s trade in 
goods and services with Europe and an increase of 12.8 % over the previous year. In the same year, 
the value of Slovenia’s exports of goods and services to these countries amounted to €137.4 million 
(a decrease of 1.4 % over the previous year), while the value of Slovenia’s imports of goods and 
services from these countries amounted to €72.6 million (an increase of 53.6 % over the previous 
year), which means that Slovenia was a net exporter of goods and services to these countries. 
However, in the same year the value of Slovenia’s net exports of goods and services to these 
countries decreased by 29.3 % over the previous year. Therefore, Slovenia should take some 
measures to increase the value of its exports of goods and services to these countries. 

In order to increase the value of its exports of goods and services to Estonia, Latvia, and 
Lithuania, Slovenia should increase the competitiveness of Slovenian (exporting) enterprises 
(especially small- and medium-sized ones) in the Estonian, Latvian, and Lithuanian market for 
goods and services. Additionally, Slovenia should also: increase its cooperation with the 
aforementioned countries in areas such as science and technology (Estonia, for example, is one of 
the leading countries in the field of information and communication technology in Europe 
(especially CEE) (see [3, p. 42]); increase networking of Slovenian entrepreneurs/enterprises with 
their Estonian, Latvian, and Lithuanian counterparts; increase cooperation of Slovenian enterprises 
with their aforementioned counterparts in areas such as e-business, e-government, and e-health; 
increase the promotion of Slovenia and its brand ‘I feel Slovenia’, Slovenian enterprises, and their 
brands, Slovenian goods and services, and their brands, and Slovenian culture in Estonia, Latvia, 
and Lithuania; etc. 

Conclusion 
In 2013, the value of Slovenia’s exports of goods and services to Estonia, Latvia, and 

Lithuania amounted to €137.4 million (0.5 % of the value of Slovenia’s exports of goods and 
services to Europe), which is low in comparison to the values of Slovenia’s exports of goods and 
services to some other countries in Europe. For this reason, Slovenia should take some measures to 
increase the value of its exports of goods and services to Estonia, Latvia, and Lithuania, both in the 
short and in the long term, and to achieve some of its other goals. 
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RECENT TRENDS IN LABOUR MIGRATION FROM SLOVAKIA 
 

Migration as the movement of people from one place to another has become of global nature. In the 21st 
century, it has become one of the most challenging issues as it affects a huge number of people worldwide. From a 
global perspective, people migrate because of unfavourable economic conditions, their low wages, low quality of life, 
conflicts based on ethnic, political and religious struggles, natural disasters in their homelands, etc. The paper is 
devoted to the issue of labour migration from the Slovak Republic, and current trends in attitudes of young people 
towards migration.  
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Introduction 
Migration is part of our daily life. If managed effectively, it can be greatly beneficial to 

countries of both origin and destination, while unmanaged or poorly managed migration can bring 
about a number of adverse political, economic and demographic problems. Migration of people in 
order to get better jobs, improve their qualifications, social status and quality of life is one of the 
most important characteristic feature of globalization. 

The migration issue is now very topical all across Europe as the EU nations face rising 
unemployment and lack of job opportunities. It is therefore natural that labour migration from 
Slovakia to other countries is increasing. Due to the single European labour market, labour 
migration has become a highly topical issue. The purpose of this paper is to identify current trends 
in the labour migration. 

Current state of research 
Intra-EU labour mobility remains limited, mainly in proportion of the overall size of the EU 

labour market. While one in four EU citizens say that would consider working in an EU Member 
State other than their home country in the next ten years, until 2013 only 3.3% of the EU 
economically active population resided in another Member State. Due to substantial differences in 
unemployment rates between EU Member States, the rising number of people wanting to move has 
partly materialised in increased mobility since 2011 but only to a limited extent and not as much as 
would be needed to have a real equilibrating role against the huge imbalances across EU labour 
markets.   

Following the EU enlargement, social conditions as a new factor stimulating labour 
migration have had a major role to play. They were in particular the differences between social 
conditions in sending and receiving countries, and they may even elevate economic factors arising 
from differences in wage rates. The survey by the European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions (2007) found that labour migration of citizens across all 
educational levels of new EU Member States is higher than that of old Member States residents. 
They are mainly the students who understand the potential benefits stemming from study abroad 
programs, such as Erasmus, etc. [1]. 

Purpose and methods 
The main purpose of the survey is to identify recent trends in labour migration of Slovak 

citizens abroad. Two types of questionnaire were used in the survey.  
Various types of research methods can be employed to make a survey. In the survey, the 

questionnaire method was used to find the relevant data. The main advantage of questionnaires is 
that a large sample of the given population can be contacted at relatively low cost.  

The first and more extensive questionnaire identifies the following areas: motivating factors 
for labour migration, countries of destination for Slovak labour migrants, sectors in which they are 
employed, mismatch between their qualification and current employment, use of employment 
agencies before accepting a job abroad, the average length of stay abroad, discriminatory 
behaviours in the workplace abroad, wage differential for the same job in Slovakia and abroad.  

The second questionnaire was designed to find out whether university students are interested 
in gaining working experience abroad and what their employment expectations after graduation are.  

The additional purpose of the survey is to gain relevant information related to labour 
migration which can be used by potential applicants seeking a job abroad. 

The first questionnaire was distributed among Slovak citizens who had worked abroad in 
order to identify recent trends in labour migration. The second questionnaire was distributed among 
students in their final year of master’s program at Alexander Dubček University in Trenčín.  
Students were asked whether they are interested in gaining work experience abroad and what their 
employment expectations after graduation are.  

Survey respondents filling in the first questionnaire were classified as to age, sex, 
educational attainment, residence (one of the Slovak regions).  

The first questionnaire was distributed among 165 persons, and 130 duly filled 
questionnaires were returned back by the respondents (79% return rate). Out of 130 respondents, 87 
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respondents were between 18 to 35 years at 67%, 39 respondents were between 36 to 50 years at 
30%, and 4 respondents were between 51 years and above at 3%. The percentage of respondents by 
sex shows that 77 respondents are male (59%) and the remaining 53 are female (41%). 

Data on educational attainment show that 95 respondents have completed secondary 
education without school-leaving examination (73%), 24 respondents  have completed secondary 
education with school-leaving examination (18%), 9 respondents have completed university 
education (7%), and 2 respondents have completed basic education. 

Data on the Slovak regions the respondents come from show that 41 respondents were from 
the Trenčín Region (31.5%), followed by 22 respondents from the Region of Banská Bystrica 
(17%), 21 respondents from Prešov Region (16%), 20 respondents from Nitra Region (15.5%), 10 
respondents from Žilina Region (7,5%), 8 respondents from Trnava Region, 5 respondents from 
Bratislava Region, and 3 respondents from Košice Region. 

Findings and conclusions 
The first question asked respondents in what sector they worked abroad. A majority of 

respondents in the survey said they worked in the tourism and hospitality industry (44 respondents). 
Next, 20 respondents worked in the construction industry, 17 respondents worked in the service 
sector, 13 respondents worked in agriculture and food industry, and 10 respondents worked in the 
manufacturing industry. The data found are expressed as percentages in the following pie chart: 

 
Figure 1. 

Source: compiled by authors  
Majority of respondents (89%) working in tourism and hospitality industry are young people 

aged between 18 - 35 years. No respondents were aged 50 or older. The second highest share of 
Slovak male migrant workers can be found in the construction industry.  

Question 2 asked respondents to define motivating factors to work abroad. The data found 
are expressed as percentages in the following pie chart. 

The results reveal that higher remuneration is the key motivating factor for 70 respondents 
with completed secondary education without school leaving examination (69%). 39 respondents 
said that low employability in Slovakia was the key motivating factor for them to seek for a job 
abroad, and 12 respondents said they had a desire to expand their horizons. All the respondents fall 
in the 18 - 35 age range. Other motivating factors include a partner or family members living 
abroad, or positive referrals from acquaintances. 
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Figure 2. 

Source: compiled by authors  
Question 3 asked respondents to indicate their host country. Slovaks mostly work in Great 

Britain (35 respondents), followed by the Czech Republic (21 respondents), Norway (18 
respondents), Austria (16 respondents), Ireland (10 respondents), Spain (10 respondents). The data 
found are expressed as percentages in the pie chart below: 
 

 
Figure 3. 

Source: compiled by authors  
The research data show that the largest group (89%) of Slovak migrants are young adults 

aged 18-35 years. This was indicated by 31 respondents out of 35. Slovak male migrant workers are 
represented in Norway (17 out of total 18).  

Question 4 asked respondents how long they had worked abroad. The data found are 
expressed as percentages in the following pie chart. As illustrated in the pie chart above, 39 
respondents worked abroad for less than one year, 36 respondents for 1 to 2 years, 33 respondents 
for more than two years and 32 respondents worked abroad for less than six months. The 
respondents were asked to state the total amount of time spent working abroad. 
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Figure 4. 

Source: compiled by authors  
 

Question 5 asked respondents whether they had a job in the Slovak Republic before 
choosing to work abroad. The highest number of respondents (87 respondents, 67%) were 
unemployed before working abroad. 43 respondents (33%) stated that they had a job in the Slovak 
Republic before working abroad. The data found are expressed as percentages in the following pie 
chart. 75 respondents (86%) aged 18-35 years stated they were unemployed before going abroad. 
The majority of respondents (38 respondents, 43%) who were unemployed before getting a job 
abroad are from Trenčín Region.  

 
Figure 5. 

Source: compiled by authors  
 In the following question respondents were asked to indicate their current salary abroad and 

in the Slovak Republic. Comparisons show that more than half of the respondents get three times 
higher salary abroad when compared to the identical position in Slovakia. Au Pairs, however, could 
not specify the amount of wages being paid in Slovakia since Au Pair jobs are not common in 
Slovakia and no sufficient information is available regarding their amount of pay. Therefore, these 
17 answers were not evaluated.  

Question 7 asked the respondents to state whether they used services by Employment 
Offices or Employment agencies to find a job abroad. It was found that 88 respondents (68%) used 
services by Employment Offices (24 respondents, 27%) and employment agencies (64 respondents, 
73%). The prevailing number of respondents (50 respondents, 57%) using such services were 
females. The remaining 42 respondents used no such services.  



 104

Question 8 asked respondents whether they were qualified for the job they were performing 
abroad. The data found are expressed as percentages in the pie chart below: 

 
Figure 6. 

Source: compiled by authors  
The most frequent answer was "rather no" (40 respondents, 33%), followed by "rather yes" 

(37 respondents, 31%), "yes" (21%) and "no" (15%).  
Question 9 asked respondents whether they encountered any form of discrimination against 

them at the workplace abroad. 92 respondents (71%) did not experience any form of discrimination, 
and 38 respondents (29%) stated had personal experience of discrimination at workplace. The 
respondents who reported personal experience of discrimination were aged 36 to 50 years (28 
respondents, 74%). These respondents stated they were mostly discriminated on the grounds of 
language and nationality. Respondents also stated they faced discrimination in career advancement 
and/or remuneration as domestic workers received higher pay for the same job than the migrant 
workers.  

In the following question, respondents were asked to rate their work experience abroad. The 
data found reveal that majority of respondents view their work experience abroad as "rather 
positive" (67 respondents, more than 51%). 22 respondents rate their work experience abroad as 
"rather negative", 20 respondents as "positive", 13 respondents did not know to rate their work 
experience abroad and 8 (6%) respondents rated their work experience abroad as "negative".  

The second questionnaire was designed to find out whether university students are interested 
in gaining working experience abroad and what their employment expectations after graduation are. 
The questionnaire was distributed among 120 students in their final year of Master’s program at 
Alexander Dubček University of Trenčín, and 92 duly filled questionnaires were returned back by 
the students (77% return rate).  

The first question asked respondents to state whether they work while studying (agreement 
on work performance, part-time, full-time). The data found show that 50 respondents out of total 92 
work while studying. The remaining 42 students reported not working while studying.  

The second question asked students whether they intend to work abroad after graduation. 
The results show that 45 respondents (49%)  were unsure and could not give a definite answer. 22 
respondents (24%) said they do not plan to work abroad, 15 respondents (16%) plan to seek 
employment abroad, and 10 respondents (11%) would be open to any possibility. Students who plan 
to seek employment abroad specified their top countries of destination as follows: Germany (3 
respondents), Great Britain (3 respondents), USA (2 respondents), Austria (2 respondents), Italy (1 
respondent), Czech Republic (1 respondent), Canada (1 respondent), Spain (1 respondent). 

The third question asked students to specify the reasons why the plan to seek employment 
abroad or why they do not plan to work abroad. Factors influencing the choice to live and work 
abroad include higher monthly payment, improving fluency in a foreign language, gaining practical 
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experience, family members living and working in the country of destination, or establishing new 
contacts. The most common reasons why students do not plan to seek employment abroad are that 
they do not want to leave the cultural and social environment in which they were brought up and 
lived, a desire to build a career path in Slovakia, insufficient knowledge of foreign languages, job 
security, reluctance to leave without their partners or family members, lack of the courage to step 
into the unknown or lower average pay rates abroad when compared with previous years.  

The fourth question asked students what their future plans after graduation are. The 
responses are illustrated in the pie chart below. 

 
Figure 7. 

Source: compiled by authors  
Conclusion 

Global labour mobility is expected to make sure that workforce is efficiently used, however, 
there is a mismatch between labour migration and labour market needs in many countries. This is 
partly due to unused potential of third-country migrants in the labour market and specific obstacles 
that hinder their employment. The most common barriers include discrimination based on race and 
ethnicity, migration history, skills and qualifications, as well as language barrier.  

Nowadays, at a high unemployment, there are worker shortages both in some specialized 
sectors and sectors with a demand for less qualified workers.  

Labour market matching has worsened in several Member States. Although the number of 
vacancies has remained stable over the last few years on average, unemployment has increased, 
hinting at deterioration in labour market matching. 

Many critics point to disadvantages of migration, especially the so-called "brain drain", 
which mainly includes young people. To address the brain drain problem, some countries have 
applied measures to diminish the brain drain and motivate young people not to leave their home 
countries. Some Member States have strengthened the capacity of public employment services or 
adopted incentives to stimulate job creation. In Belgium, the public employment office in the 
Brussels region, Actiris, set up a dedicated Youth Guarantee service to provide specific support in 
finding jobs and internships to young people officially registered as jobseekers. In Romania, 27 
guarantee centres (currently supported by the European Social Fund) were created. These centres 
aim at identifying young NEETs and offering them integrated packages of personalized services. 
A new Spanish strategy for employment activation 2014 – 2016 which was approved in September 
2014 completes the transition to an evaluation and result-based system for active labour market 
policies. In Italy, the set-up of integrated E-portals allows people to register directly on-line and be 
connected to a national register to facilitate automatic verification of fulfilment of requirements, and 
transmission of offers. 

Targeted hiring incentives and start-up subsidies have been means to promote the activation 
of young jobseekers in some Member States. The Netherlands adopted a tax rebate for employers 
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hiring young people who receive unemployment benefits or social assistance for a period up to two 
years, whereas Poland introduced exemptions from social insurance contributions for under-30-year 
olds. Other Member States have adopted new hiring incentives to stimulate job creation for other 
groups among the long-term unemployed.   

 

The work was partially supported by the Operational Programme Education, ITMS 
26110230099. 
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У статті визначено концептуальну схему впливу використання інформаційних ресурсів на розвиток 
регіональної економіки. Здійснено характеристику основних типів інформаційних технологій в контексті їх 
впливу на інтелектуалізацію суспільства й регіональної економіки. Виділено напрями і вказано на суперечливі 
наслідки впливу інформаційних технологій на розвиток регіональної економіки, які обумовлюють можливості 
інтелектуалізації суспільства. 

Ключові слова: інформаційні ресурси, інформаційні технології, розвиток регіональної економіки, 
інтелектуалізація.  

 

Науково-технічні передумови розвитку регіональної економіки охоплюють увесь 
досвід пошуку шляхів більш досконалого використання техніки і технологій у різних формах 
суспільного життя, особливо у виробничій. Поступовість такого досвіду відображає 
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категорія «прогрес». При цьому за усталеними твердженнями науково-технічний прогрес, на 
відміну від інших техніко-економічних категорій, охоплює весь дослідницький досвід, а не 
лише його практичне втілення (близько 40% винаходів дійсно використовуються на 
практиці, решта наукових розробок у виробництво взагалі ніколи не впроваджується. 

Посилення процесів інтелектуалізації економіки і суспільства нерозривно пов’язане з 
інформаційним чинником. Інформація може циркулювати в різних середовищах – фізичному 
(акустичному, електромагнітному, оптичному, радіаційному, хімічному), біологічному (в 
організмах, геномах, нервових системах, мозку), соціальному (документальному, 
комп’ютерному, засобах масової інформації, ментальному, безсвідомому колективному) [1, 
с. 93]. Комплексна активізація інформаційних потоків у згаданих середовищах веде до 
інформатизації різних сфер. Інформатизація в ідеальному контексті повинна передбачати 
повсюдне впровадження комплексу заходів, які спрямовуються на забезпечення повного і 
своєчасного використання достовірної інформації, узагальнених знань в усіх соціально 
значимих видах людської діяльності [2, с. 35-36]. Такий процес сьогодні виступає основою 
для процесів інтелектуалізації суспільства, необхідність чого в контексті стимулювання 
інших прогресивних змін, особливо економічних, не викликає жодних сумнівів. Також 
інформатизаційні процеси значно підвищують ефективність формування та реалізації 
стратегій регіонального розвитку, сприяють побудові «образу майбутнього регіону» [3, с. 7]. 

Актуальність даного дослідження доводить потреба наукового обґрунтування 
можливостей регіональних економік забезпечення саморозвитку на основі стимулювання 
процесів інтелектуалізації суспільства, в чому провідну роль відіграє ефективність 
використання інформаційних технологій. Серед вітчизняних вчених, які вивчали особливості 
впливу інформаційного чинника на процеси регіонального розвитку, відзначаємо 
С. Біліченка, Є. Вартанову, Б. Гаврилишина, М. Єрмошенка, І. Олейніченка, В. Онищенка, 
С. Пиріг, С. Симоновича, О. Чубукову, А. Шевчука та ін. 

Метою статті визначено дослідження теоретичних основ та прикладних аспектів 
впливу інформаційних технологій на розвиток регіональної економіки в контексті 
стимулювання її інтелектуалізації. Цілями при цьому будуть: 

- побудова концептуальної схеми впливу використання інформаційних ресурсів на 
розвиток регіональної економіки; 

- характеристика типів інформаційних технологій в контексті їх впливу на 
інтелектуалізацію суспільства й регіональної економіки; 

- визначення напрямів і наслідків впливу інформаційних технологій на розвиток 
регіональної економіки, які обумовлюють можливості інтелектуалізації суспільства й 
подальшого переходу до технолого-сингулярного етапу. 

Інформаційний ресурс є важливою детермінантою розвитку регіональної економіки в 
площині факторної множинності, визначаючи характер впливу інфраструктурної факторної 
групи на рівні держави та регіону. Фактично підвищення вагомості інформаційного чинника 
призвело до формування так званої інформаційної економіки, яка не лише надає необмежені 
можливості для реалізації приватних інтересів у різних сферах, але й дозволяє підвищити 
прозорість будь-якого бізнесу, будь-якої галузі або ринку, щоб ніяка діяльність не 
суперечила національним інтересами, публічно узгодженим і оголошеним [4, с. 21]. 

Не викликає жодних сумнівів, що інформація перетворилась в одну із ключових 
детермінант інтелектуалізації суспільства, а на цій основі – його розвитку. Для регіонів та їх 
економічних систем дана концепція має бути центровою – в плані пошуку можливостей 
оптимізації використання свого ресурсного потенціалу із забезпеченням ефективних 
трансформацій інформації в знання (рис. 1). Особливо важливо такі трансформації 
підтримувати, якщо інформаційний ресурс має споживчу вартість – не лише економічну та 
ринкову, але особливо соціокультурну, політичну, оборонну й історичну [5, с. 46]. Розвиток 
регіональної економіки на основі використання інформаційних ресурсів при умові його 
спрямованості на продукування інноваційного продукту з високою ефективністю з часом 
дозволить наблизити її до технолого-сингулярних цілей. Це означає, що наростаючий рівень 
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інтелектуалізації суспільства у розвиненому ринковому середовищі та з належним 
інституційним забезпеченням дозволить здійснити знаннєвий перехід до нового 
технологічного укладу, який би вирізнявся спроможністю людства використовувати 
роботизовані технології зі штучним інтелектом при одночасному контролі їх 
функціонування з боку людини. У цьому проявляється функціональність регіональної 
економіки як такої, що спроможна локалізувати інтелектуальні й інформаційні ресурси та 
стати базовим регіоном для поширення здобутого досвіду в ширших просторових 
масштабах. 

Для забезпечення трансформації інформаційних ресурсів у знання, що далі зможуть 
бути використані у виробництві інноваційного продукту, необхідні інформаційні технології. 
Основна функціональність інформаційних технологій може передбачати наступну типологію 
(див. рис. 1) – зберігаючі, накопичувальні, обробки, аналітичні, публічні, комунікаційні, 
покращуючі, трансформаційні, інноваційні.  

 
Рис. 1. Концепція розвитку регіональної економіки на основі використання 

інформаційних ресурсів* 
* Складено автором 
 

Кожна з них виконує своє важливе функціональне навантаження і без її наявності 
інтелектуалізація суспільства й економіки регіону на шляху досягнення технолого-
сингулярних цілей є неможливою. Особливо потрібними є інформаційні технології, які є не 
лише інноваційними, а прогресивно значимими, тобто слугують основою для подальших 
інновацій. Також вагому функціональну нішу займають комунікаційні технології, які поряд з 

Інформаційні ресурси 
 Документи та їх масиви  Результати діяльності (інтелектуальної, творчої, інформаційної) 

 Бази та банки даних  Архіви, бібліотеки, музеї, фонди та ін. 

Технології використання інформаційних ресурсів 
 Зберігаючі  Накопичувальні   Обробки  Аналітичні  Публічні 
 Комунікаційні   Покращуючі  Трансформаційні  Інноваційні 

РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, сформоване регіональною економікою з 
підтримкою мотивації продукування й використання ресурсів 

Трансформація інформаційних ресурсів у знання 
 Науково-дослідна діяльність  Освітня діяльність  Інноваційна діяльність 

НАУКОВО-ОСВІТНЄ, БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ, підтримані регіональною 
економікою через мотивацію продукування й використання ресурсів 

Інноваційний продукт 
 Сфери використання  Ефективність (економічна, соціокультурна, екогомологічна) 

 Прогресивна значимість

РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, підтримане політикою розвитку регіональної 
економіки на основі концепцій інформатизації й інтелектуалізації 

Інтелектуалізація суспільства й розвиток регіональної економіки 

РИНКОВЕ+НАУКОВО-ОСВІТНЄ+БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ, підтримані
політикою розвитку регіональної економіки на основі концепцій 

інформатизації й інтелектуалізації 

Технолого-сингулярний етап розвитку регіональної економіки 

РИНКОВЕ+НАУКОВО-ОСВІТНЄ+БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ з організованою 
і контрольованою системою трансформації інформації у знання та 

продукуванням інновацій, спрямованих на обґрунтовані людські потреби 
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нано- і біотехнологіями утворюють новий їх комплекс, пронизуючи всю економіку та даючи 
вибухові ефекти в тих сферах, куди вони проникають [6, c. 47]. 

Тобто фактично нові інформаційні технології дають регіону можливість бути 
включеним у глобальний інформаційний простір, вводити у нього свої інформаційні й інші 
(особливо інтелектуально-трудові) ресурси та використовувати доступну інформацію в 
поєднанні з власним інтелектуальним потенціалом для розвитку. 

Збір показників та аналіз світових тенденцій щодо розвитку інформаційних 
технологій здійснює низка міжнародних інституцій. Серед них відзначаємо діяльність 
Міжнародного телекомунікаційного союзу ООН, який публікує основні показники розвитку 
сфери інформаційно-комунікаційних технологій. У контексті підтвердження наростаючої 
інтенсивності інформаційних потоків важливими до аналізу є показники використання 
мобільного, телефонного зв’язку, Інтернету на основі різних технологій. Останнім часом 
стрімкого росту набувають технології широкосмугового зв’язку – для комунікацій через 
мобільні телефони та доступу до мережі Інтернет. Такі технології мають значні переваги 
проти існуючих, адже суттєво підвищують швидкість трафіку і дозволяють залишатись у 
мережі з мобільного телефону в різних просторових координатах. Так, широкосмуговий 
доступ до Інтернету (Broadband Internet Access) характеризується високою швидкістю 
передачі даних за кількома каналами одночасно; зазвичай він протиставляється 
комутованому доступу з використанням модему і телефонної мережі загального 
користування, де швидкість трафіку є значно нижчою. Технологія мобільного 
широкосмугового з’єднання, також відома як технологія безпроводової регіональної мережі 
(WWAN), надає можливість високошвидкісного безпроводового доступу до Інтернету за 
допомогою переносних пристроїв; завдяки мобільному широкосмуговому з’єднанню можна 
підключитись до Інтернету з будь-якого місця розташування, де доступні мобільні послуги 
GSM або CDMA для підключення; за допомогою мобільного з’єднання можна тримати 
комп’ютер підключеним до Інтернету, навіть переміщуючись із місця на місце. Велике 
значення широкосмугового зв’язку зі значно вищою швидкістю полягає в його стимулюванні 
подальших прогресивних змін. Більшість інформаційних технологій (як принципово нових, 
так і тих, що є результатом конвергенції вже існуючих) узалежнені від доступності ресурсів 
до мережі Інтернет та всіх пов’язаних з нею сервісів, надійністю і стабільністю підключення 
до неї на дедалі зростаючих швидкостях; саме від стабільності таких під’єднань до мережі, їх 
пропускних можливостей та потенціалу зростання (фактично – стратегічної можливості 
постійної модернізації) залежатиме конкурентоспроможність держави в новому цифровому 
світі [7, с. 7].  

Вплив інформаційних технологій на розвиток регіональної економік є доволі 
різноаспектним. Визначимо основні напрями такого впливу, виходячи з його детермінацій 
можливостей інтелектуалізації суспільства й подальшого переходу до технолого-
сингулярного етапу: 

1. Формування нової площини можливостей розвитку людини: саморозвитку, 
навчання; реалізації інноваційного, інтелектуально-трудового потенціалу; зайнятості; 
комунікацій; просторової мобільності; 

2. Формування нових вимог до публічності: прозорість будь-якого бізнесу, сфери, 
ринку; прозорість державної, регіональної політики, політики органів місцевого 
самоврядування; 

3. Створення ринку інформаційних технологій: структурні зміни в економіці з 
посиленням вагомості знаннємістких сфер господарювання; створення нових форм 
самозайнятості, трансформація сутності самозайнятості як одноосібної реалізації потенціалу 
(фрілансерство); нові форми використання ресурсів з допомогою інформаційних технологій 
(більш ефективного або більш масового); розвиток інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури; 
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4. Формування нових можливостей більш ефективного регулювання різних сфер 
суспільного життя, в тому числі економічної, через розвиток інформаційних баз даних, 
інформаційного супроводу. 

Потужну наслідкову площину використання інформаційних технологій має створення 
нових можливостей і форм зайнятості. Серед них – дистанційна зайнятість як нестандартна 
форма, заснована на гнучких соціально-трудових відносинах між працівником і роботодавцем 
та яка відбувається у віртуальному середовищі із використанням інформаційних і 
комунікаційних технологій [8, с. 23]. Серед нових форм зайнятості та ведення бізнесу також 
популярними стають віртуальні (хмарні) офіси з простою конфігурацією [9, с. 4]: робоче місце 
працівника: браузер, хмарний антивірус, повний пакет Microsoft Office, Skype, ISQ; до 
робочого місця бухгалтера додатково додається «1С» і система «банк-клієнт»; сервер «1С», 
поштовий сервер (РОР/SMTP/IMAP), файловий сервер, сервер друку; системи забезпечення 
стабільності: резервне копіювання, система моніторингу мережевої активності, система 
звітності; системи забезпечення безпеки: VPN-сервер, протоколи шифрування, дворівнева 
автентифікація і т.д.  

З-поміж виділених напрямів впливу інформаційних технологій на розвиток 
регіональної економіки в контексті її інтелектуалізації звертаємо увагу на тенденції 
формування інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Тут потребує наукового 
обґрунтування потреба її націоналізації. Вважаємо, що у вітчизняних умовах ця практика 
себе не виправдовує. Відтак інфраструктурний розвиток має здійснюватись на регіональному 
рівні під контролем місцевих владних структур згідно територіальної специфіки. При цьому 
має підтримуватись ринкове середовище надання специфічних інформаційних послуг, але з 
обов’язковою умовою жорсткого державного контролю через інструментарій досконалого і 
дієвого (неформального) нормативно-правового регулювання (макровимір). На 
регіональному рівні мають діяти цільові програми розвитку інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури згідно потреб регіональної економіки та міри посилення інтелектуалізації 
суспільства (виходячи з його потенціалу).  

Наслідки впливу інформаційних технологій на регіональний економічний розвиток 
далеко не завжди є позитивними. Для прикладу, щодо формування нової площини 
можливостей розвитку людини можливі як позитивний, так і деструктивний (руйнуючий) 
сценарії. Інформація є важливою умовою рівності можливостей розвитку людини, але при 
однаковій доступності до неї на об’єктивних засадах. В іншому випадку вона стає 
інструментом спекуляції, доказом чого є сучасна поширеність практики інформаційних воєн. 
Інформація з умови постіндустріальної парадигми з її переважно гуманістичними засадами 
перетворилася на соціогуманітарний інструмент; інформаційна революція й інноваційний 
розвиток перестали слугувати цілям один одного, а перенасиченість інформаційного 
простору відбувається на тлі інноваційного вповільнення; ці тенденції породжують 
хаотизацію соціоінституційного простору і підсилюють асиметричний вплив інформаційного 
соціуму [10, с. 42].  

Позитивний характер впливу інформаційних технологій на процеси розвитку 
регіональної економіки вимагає їх поступальності. Про це говориться у звітах ОБСЕ: 
«Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій далеко не завжди означає 
позитивний вплив на суспільство в цілому і людину. Доволі часто негативізм зводять до 
проблеми кількісної втрати робочих місць. Водночас коли ми розглядаємо історію в 
культурологічному аспекті, правомірно говорити лише про прогрес моральних завдань, а не 
про моральний прогрес самої людської природи. Основні параметри моральних завдань для 
європейської культури були закладені ще дві тисячі років тому християнською релігією. І 
сьогодні, оволодівши технологіями небаченої руйнівної сили, світ опинився морально не 
підготовленим до того, щоб не піддатися владі цих страхітливих сил» [11, с. 147; 12, с. 10]. 
Таким чином, зростання кількості освоюваної інформації не завжди означає розвиток 
людини і суспільства за тим напрямом, який відповідає інноваційності, моральності та 
вічним цінностям людського буття. 
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Отже, про вплив інформаційних технологій на розвиток регіональної економіки 
можна говорити з різних позицій. Якщо на глобальному і державному рівнях актуалізуються 
проблеми інформаційних воєн та спроможності організувати розвинену інформаційну 
систему, то для регіонів виникають зовсім інші завдання. Регіон нині постає оптимальною 
просторовою формою інтелектуалізації суспільства. Це дозволяють його масштаби, ресурсна 
різноманітність, специфічне інституціональне середовище та, що дуже важливо, політика 
регіоналізації розвитку. Тому розвиток регіону слід забезпечувати не просто через 
ефективізацію ресурсного використання, що дозволяє здійснити ринковий механізм, але з 
продукуванням і впровадженням інформаційних технологій. Такі технології дозволяють не 
лише більш ефективно використовувати ресурсний потенціал територій. У першу чергу вони 
дають змогу через локалізацію людського інтелекту продукувати нові технології вищого 
порядку. Такі процеси на рівні регіонів набагато легше прослідкувати і підтримувати. Тому 
одним із ключових напрямів регіональної економічної політики має бути створення 
мотиваційного середовища інтелектуалізації суспільства з ефективним використанням 
інформаційних технологій – при орієнтації не лише на впровадження вже існуючих, але й 
продукування нових. 
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Correctness and effectiveness of the management decisions at the regional level depends 
heavily on the information provision, the modern development of information systems of the both 
region and business that operates in the region. In every business sector the certain information is 
based that is basic for the functioning of enterprises and development of the region. The necessity 
for usage in the management of the region's diverse and large enough volume of information 
requires the systematic approach to the organization of its receipt, processing and analysis in the 
formulation of management decisions. All facts largely depend on the development and quality of 
the existing information systems functioning and information systems of the enterprises and on the 
region in general. 

In the research process the development of the region information support and the main 
influencing factors of development were identified. As it was defined by the information support, 
enterprise or region should understand the composition of the elements, the presence between them 
of the sustainable relationships and dependencies. Thus there are two interrelated areas of the 
information provision functioning: the company and the region. 

Information support of enterprises in the region affected by several factors among which are 
the internal, external, objective and subjective. 

The internal factors exist in the middle of the region information space and are due to the 
internal capacity of local authorities to provide high quality, all elements of the information 
structure, including: logistical component which depends primarily on the financial capabilities to 
purchase high-quality and modern equipment, software for the development of modern 
communication networks, etc.; selection and organization of qualified personnel work; 
identification of the main sources of information, ensuring quality, reliability, accuracy of the 
information base; formation of the complex target objectives, goals and activities aimed at 
achieving results; internal political situation in the region [1]. 

The external factors are formed in the outer space which are determined by the influencing 
factors on functioning of the external agents information system among which: public authorities 
(impact on information policy of the region); contact the subjects of interregional cooperation; 
media; contractors and suppliers of material and information resources; financial and banking 
institutions (financial situation and the possibility of raising capital) are. 

The geographical location of the region (cross-border or internal region of the country), the 
geopolitical status in the region (international, national, regional levels); status of economic 
development of the region; demographic situation in the region are the objective factors influence 
on the condition and development of the region information support. 

The subjective influencing factors associated with the activities of enterprises, managers and 
the officials of local governments; specialists in the sphere of the information sector in the region; 
consumer information environment and information services; employees of the security and control 
in the sphere of information technologies. 

A systematic classification of the factors that influence on the information security 
companies in the region allows us to conclude that their influence may be direct or indirect, explicit 
or implicit, continuous, long or short. While the impacting the activity of the factors can increase at 
the expense of their association or decrease in the case of the leveling factor. Thus the considerable 
attention should be paid to those factors that have the greatest impact on the performance of 
enterprises in the region [2]. 

In our view in it is necessary to consider the special requirements the process of 
development that determine the effectiveness of information security in the modern conditions. 
Such requirements can be considered as the following things: functionality, openness, scalability, 
integrity, effectiveness. 

The requirement of functionality means that information security should be based on the 
functionally-oriented approach with a clear definition of the objectives creation, understanding of 
the end result which is desirable to obtain in the process of its functioning. A fully functional 
information system must meet the needs of users in the region on different areas and activities to 
give an opportunity to solve the problems. 
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The requirement of openness provides for the possibility of its further development and 
improvement. It must be possible to add new databases, objects, processes management, new 
functions, goals and objectives, as well as new technical possibilities of processing, storage and 
provision of information. 

The scalability of the requirement provides for the preservation of health information 
provision in the unlimited increase in the number of users. The implementation of this requirement 
is possible by the increasing power of hardware (servers, workstations, etc.). 

The requirement of integration means that security information must be built on the 
systematic principles and encompass totality by automation the regional development. The 
automation should be comprehensively addressed taking into account the informational and 
functional components of the information system. 

The requirement performance means that information security implementing must provide 
the effect, i.e. the final result for which it is created. Thus obtaining the effect can be considered as 
the achievement of economic benefits in the form of profit and return on investment and the 
achievement of social impact in the form of propaganda and public opinion formation so on. 

It is advisable to carry out an analysis of the information usage and communication 
technologies in the regions of Ukraine to determine the influence of factors. So the main directions 
of  the electronic implementation exchange in the country is the logistics of production plans, plans 
and forecasts of demand, delivery of raw materials or final products, promoting your enterprise in 
the market of goods and services, automated data exchange. The analysis showed that the most 
active regions in the direction of logistics production plans using information and communication 
technologies are –the electronic exchange with suppliers - Kiev (20,2%), Donetsk (8,8%), 
Dnipropetrovsk (8,7%) and Kharkiv (6,4%); email exchange with customers- Kiev (20,3%), 8.3% 
in Dnepropetrovsk and Donetsk region, and 6.8% in Kharkiv region. The use of information and 
communication technologies for the delivery of raw materials or final products, the promotion of 
private enterprises in the market of goods and services, automated data exchange, these regions also 
have leading positions [3]. 

The implementation of automated data exchange are the following: sending orders to 
suppliers; receiving electronic invoices; receiving orders from the customers; sending electronic 
invoices; sending or receiving product information (catalogues, price lists); sending and receiving 
transport documents (bills of lading); payment instructions to financial institutions; to send or 
receive data from government agencies (tax returns, statistical and accounting information). 
Analysis on implementation of information and communication operations in the regions of Ukraine 
showed that among the number of enterprises that have implemented automated data exchange in 
regions of Ukraine 69,4% was carried out by the provision of payment instructions to financial 
institutions; 68,9% exercised sent or received data from state agencies; 57,6% received e-invoices; 
57,2% to receive and send information about products; 50.3%  sent orders to suppliers; 49.5%  
received orders from customers; 47.4% is sent to the payment of electronic invoices; 24.3 % have 
sent and received the shipping documents. Among these regions the greatest activity was in Kyiv, 
Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Lviv and Odessa regions. 

The region's ability as to using the modern information technologies are characterized by the 
using of the Internet the main ones are following: obtaining banking and financial services; the 
receipt of educational services (training courses, distance learning); getting information; obtaining 
samples of the forms of documents (declarations, tax, reporting); the transfer of completed forms; 
implementation of administrative procedures (registration, the request for a permit, declaration); the 
submission of proposals in the framework of the tender system (e-procurement, e-mail). Analysis of 
using Internet trends in the regions of Ukraine is described in Annex 5. The access to the Internet 
for banking and financial services have used 81, 5% of enterprises which had an access to the 
network; to receive educational services - 6.7%; to receive information - 70.6%; to receive the tax 
and reporting forms - 67, 7%; to return completed forms - 44.5%; the implementation of the 
administrative procedures - 22.9%; submission of proposals within any of the tender system - 8.6%. 
Such target areas as the execution of administrative procedures and participation in the tendering 
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systems have a fairly low percentage that indicating the presence of the development prospects in 
these areas also due to combat the corruption as an electronic management document eliminates 
direct contact of subjects which in turn reduces the corruption communications [4]. 

Analysis of the factors which influence on the companies information security in the region 
allowed determining their classification and allocating the internal, external, objective and 
subjective. This allowed us to validate two interrelated areas of the information system functioning: 
the formation of the constituent elements and their relationships and the formation of functionally-
target areas, aimed at a specific result. An analysis of the information and communication 
technologies use in the regions of Ukraine over the targeted approach allowed identifying the main 
goals and directions as well as information and highlighting the most developed regions, among 
which Kyiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Lviv and Odessa regions are. (Table 1) 

Table 1 
The ranking of Ukrainian regions to the Internet access and using of websites  

on the 1st of January 2015 [5, p. 32] 

Region 

The number 
of enterprises 
which had an 
access to the 

Internet 

Rank 

The number of 
enterprises 

which had the 
websites 

Rank 

If the 
website 

were used 
for booking

Rank 

If the website was 
used for 

opportunities to 
manufacture 

products 
according to 
customers ' 

requirements 

Rank 

Ukraine 43847  15962  2364  4581  

Crimea 1827 7 547 9 91 8 133 9 
Vinnytsia 1037 12 321 13 35 16 85 16 
Volyn 829 20 244 20 34 18 65 21 
Dnipropetrovsk 3316 3 1182 3 189 2 355 3 

Donetsk 3606 2 1182 3 163 3 327 4 
Zhytomyr 986 13 288 14 43 12 85 16 
Zakarpattia 808 21 203 24 35 16 56 24 

Zaporizhia 1815 8 640 8 91 8 200 8 
Ivano-Frankivsk 876 18 271 16 42 13 89 13 
Kyiv 1803 9 696 7 111 7 227 6 
Kirovohrad 619 25 160 26 18 27 59 23 
Luhansk 1347 10 401 10 50 10 107 11 
Lviv 2315 6 962 4 147 4 268 5 
Mykolaiv 915 16 341 12 37 15 93 12 
Odessa 2601 5 876 5 119 6 218 7 
Poltava 1207 11 380 11 47 11 110 10 
Rivne 841 19 252 18 38 14 81 18 
Sumy 931 15 259 17 34 18 86 14 
Ternopil 742 23 208 22 33 20 73 20 

Kharkiv 2978 4 1277 2 132 5 388 2 
Kherson 698 24 207 23 27 23 56 24 
Khmelnytskyi 903 17 245 19 33 20 86 14 
Cherkasy 978 14 285 15 33 20 76 19 
Chernivtsi 523 26 165 25 21 26 51 26 
Chernihiv 781 22 216 21 22 25 64 22 
city Kyiv 8192 1 4037 1 714 1 1109 1 

city Sevastopol 373 27 117 27 25 24 34 27 
 

The most developed network of the Internet according to the statistical results of the survey 
was observed in Kiev (1st place), Donetsk (2nd place), Dnipropetrovsk (3rd place), Kharkov (4th 
place), Odessa (5th place). The number of companies that had websites: Kyiv took the 1 place, 
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Kharkiv took the 2 place, Dnipropetrovsk and Donetsk took the 1 place, Lviv took the 4 place, 
Odessa region took the 5 place.  

The website for the positioning of ads in the online mode is used as the target approach: first 
place is Kyiv, second place is Dnepropetrovsk, third place is Donetsk, fourth place is Lviv, and fifth 
place is Kharkiv region. According to the client’s they have used the website for suggestions on the 
possibility of manufacturing products: 1st place - Kyiv, 2nd - Kharkiv, 3rd - Dnepropetrovsk, 4th - 
Donetsk, and 5th - Lviv regions [5,6]. 

It is possible to determine what the most information developed regions of Ukraine are 
Dnipropetrovsk, Donetsk, Lviv, Odessa and Kharkiv regions. The assessment of the information 
development level of Ukraine in comparison with EU countries is shown in Table 3. About 95 % of 
enterprises in the EU had access to the Internet, 87% used broadband, 69% had websites, 17% 
booking in the online mode. In Ukraine these figures are significantly lagging behind the EU level 
(Table 2). 

Table 2 
Specific mass which had an access to the Internet in the EU and in Ukraine  

on the 1st of January 2012 (%) [5, p. 45-46] 

 
Had an access 
to the Internet

Used broadband 
connection 

Had the 
websites 

Placed the orders(booking)  
online 

The European Union 95 87 69 17 
Belgium 96 86 77 14 
Bulgaria 87 68 45 11 
 Czech Republic 96 87 77 33 
Denmark 98 91 89 28 
Germany 97 88 81 24 
Estonia 96 90 73 14 
Republic of Ireland 93 90 70 23 
Greece 93 76 64 14 
Spain 97 96 64 10 
France 96 92 60 14 
Italy 94 84 63 14 
Cyprus 91 88 56 9 
Latvia 92 82 53 14 
Lithuania 98 87 68 21 
Luxembourg 97 93 75 15 
Hungary 89 84 60 15 
Malta 95 94 73 21 
Netherlands 100 91 82 27 
Austria 98 82 83 18 
Poland 94 73 65 12 
Portugal 95 83 54 9 
Romania 79 54 34 10 
Slovenia 97 92 74 12 
Slovakia 97 76 76 20 
Finland 100 96 93 16 
Sweden 96 94 89 27 
Great Britain 95 92 79 22 
Iceland n.d n.d. n.d. n.d. 
Norway 97 87 78 29 
Croatia 96 80 66 11 
Ukraine 76 41 36 5 

 

The Ukraine’s aspiration for integration into the European community necessitates the active 
development of information technologies in all spheres of public life, especially such activities as 
inter-regional cooperation where the use of information and communication technologies is crucial. 
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Thus the conducting of the analysis factors influencing on the development of enterprises 
information support of the region allowed us to determine their classification and to allocate 
internal, external, objective and subjective. This allowed us to validate two interrelated areas of the 
information system functioning: the formation of the constituent elements, their relationships and 
the formation of functionally-target areas aimed at a specific result. 

The analyzes of information and communication technologies usage in the regions of 
Ukraine over the targeted approach allowed to identify the main goals and directions as well as 
information and also highlight the most developed regions  among which  Kyiv, Donetsk, 
Dnipropetrovsk, Kharkiv, Lviv and Odessa regions are. 
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В статье рассмотрены основные тенденции в банковском секторе Украины на фоне обострения 
общего экономического и политического кризиса, проанализированы основные финансово-экономические риски 
и формы проявления. 

Ключевые слова: тенизация, долларизация, финансово-экономические риски.   
 

Политическая нестабильность и отсутствие четких перспектив развития экономики 
Украины вынуждают банки пересматривать свои стратегии развития на украинском 
банковском рынке. События 2014 года оказали еще более существенное влияние на 
банковскую систему. 

Вследствие разрастания экономического кризиса украинская экономика все глубже 
погружается в тень − часть экономики, не контролируемую и не учитываемую государством. 
Интегральный показатель уровня теневой экономики в течение последних лет хронически 
повышался: в 2012 году он составлял 32%, в 2013-м – 35%, а по итогам первого квартала 
2014 года его значение превысило 40%. Массовый отток депозитов из банков, а также вывод 
капиталов многими предприятиями усугубили ситуацию. Один из методов, применяемых 
Минэкономики для оценки тенизации, базируется на сравнении показателей розничного 



 117

товарооборота и расходов граждан на покупку товаров и услуг. Исходя из такой формулы, 
теневой сектор за три квартала 2014 году увеличился примерно на 15,6 млрд. грн. против 
аналогичного периода прошлого года – до 290,7 млрд. грн.[5]. Это часть теневого сектора, 
связанная с мелким и средним бизнесом, который работает за наличные и не платит налоги. 
Большая доля тени в Украине приходится на крупный бизнес. И здесь объемы оценить 
чрезвычайно сложно. 

Новые возможности для процесса тенизации открыла война. В оккупированной части 
региона отсутствует фискальный контроль – налоговые органы не могут проверить 
достоверность налоговой отчетности, поступающей из зоны АТО. Встречные налоговые 
сверки сейчас также невозможны. А ведь именно они являлись наиболее эффективным 
инструментом налоговой оптимизации. Сейчас бизнесу достаточно включить в 
оптимизационную схему одно или несколько предприятия из охваченных войной городов, и 
доказать их участие в налоговых махинациях будет уже невозможно. 

Подстегивает теневой сектор и критичная ситуация на валютном рынке. В Украине 52 
кредитно-финансовых учреждения закончили 2014 год с убытком, что в 2,6 раза больше, чем 
по итогам 2013 года (20 банков). При этом количество действующих банков сократилось на 
22 финучреждения, или на 12% – до 158 банков. В то же время крупнейшие убытки 
зафиксированы у неплатежеспособного ВиЭйБи Банка (10,055 млрд грн.) и государственных 
Ощадбанка (8,564 млрд. грн.), Укрэксимбанка (9,806 млрд. грн.) [6]. Из-за удорожания 
доллара США резко повысилась долларизация депозитов: на 1 января 2014 года этот 
показатель составлял 36,8%, на 1 января 2015 года – 45,56% (и это при том, что отток 
валютных вкладов за минувший год достиг 9 млрд долл.). Долларизация кредитов на начало 
2014 года едва превышала 34%, но к началу 2015 года подскочила до 46,47% [6]. 

Ресурсы, которые финансовые учреждения могли направить на кредитование 
экономики и реального сектора, клиенты финучреждений конвертируют в доллары и 
выводят из банков. В ближайшие месяцы в банки эти деньги не вернутся, а значит, 
производство продолжит падать, а экономика – замедляться. 

В прошлом году украинцы только официально купили наличной валюты на 2,4 млрд. 
долл. больше, чем продали. Но реальные объемы скупки СКВ были гораздо выше. Просто 
из-за тотального ее дефицита в кассах банков основной объем операций совершался на 
черном рынке. По состоянию на 1 июля 2014 года НБУ оценил сумму наличной валюты, 
находившейся в обращении на территории Украины, в 90,8 млрд. долл. Для сравнения: на 1 
июля 2013 года этот показатель был 85,9 млрд. долл., а на 1 июля 2010 года – 60,8 млрд.долл. 
Похожая ситуация и на безналичном рынке. В январе 2015 года по сравнению с январем 2014 
года объем продаж доллара на валютном межбанковском рынке упал на 90%. Все эти 
валютные потоки перетекли на неорганизованный серый рынок, где валюту покупают 
розничные клиенты. 

Стремительная девальвация гривны в 2014 году, которая, если считать по 
межбанковскому курсу продажи доллара, составила 134 процента (изначально доллар стоил 
8,29 гривен, а в конце 2014 года он поднялся почти до 19,5 гривен), продолжилась и в 2015 
году. Самым значительным падением украинской национальной валюты ознаменовалось 6 
февраля, когда гривна в течение одного торгового дня потеряла сразу 28,5 процентов своей 
стоимости, упав с 17,99 до 23,13 гривен за доллар [6]. 

Основными причинами подобных тенденций  можно назвать следующие: 
1. Геополитическая ситуация – главная причина обесценивания украинской валюты. 

События, которые развернулись в 2014 году, оказали максимально негативное влияние на 
курс гривны.  

2. Переход на плавающий курс – важнейшая причина, которая спровоцировала одно 
из первых стремительных подорожаний доллара против гривны. Мировое укрепление 
доллара – фактор, перед которым оказываются равными все валюты мира, в том числе и 
гривна. В связи с этим к доллару она испытывала большее падение, чем, например, к евро. 
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3. Девальвация рубля. В 2014 году экономика Украины продолжала тесно 
взаимодействовать с российской экономикой, так как большинство контрактов по экспорту 
между двумя странами были заключены именно в российской национальной валюте. 
Поэтому падение рубля не проходило бесследно и для гривны. 

4. Слабость золотовалютных резервов. НБУ не располагал достаточными 
финансовыми средствами для сдерживания курса. Например, он не мог проводить 
масштабные валютные интервенции, которые могли бы сдержать обесценивание. 

5. Реакция населения, проявляющаяся и в спекулятивных действиях, и в принятии 
решения забрать депозиты из банков и приобрести на них доллары США, не могла не играть 
своей роли. Этот субъективный фактор – важный штрих для состояния финансового рынка 
страны. 

Принимая во внимание наличие весомых объективных и форс-мажорных 
дестабилизирующих факторов немонетарного характера (предварительно накопленные 
макроэкономические и финансовые дисбалансы, социально-политическую напряженность и 
эскалация военного конфликта на востоке страны), существенными факторами ухудшения 
ситуации в денежно-кредитной сфере были недостаточно последовательные и 
неэффективные действия Национального банка Украины на валютном рынке, отсутствие 
действенного банковского надзора при осуществлении рефинансирования при 
регулировании ликвидности банковской системы в целом. 

Действия Национального банка на валютном рынке не позволили сдержать 
девальвационные процессы и рост потребительской инфляции, способствовали 
возникновению теневых рынков и привели к резкому сокращению международных резервов 
(на 12,9 млрд.долл. США) - по состоянию на 1 января 2015 г. они составляли 7,5 млрд.долл. 
Прирост монетарной базы в прошлом году (8,5%) был в пределах, которые 
предусматривались Основными принципами (до 28%), однако особенности выпуска средств 
в обращение свидетельствуют о значительных недостатках в осуществлении монетарной 
политики. Рост объемов рефинансирования банков при неэффективном валютном и 
банковском контроле создавало возможности использования полученных средств для 
валютных спекуляций и углублении девальвации гривны. Одновременно наблюдалось 
существенное превышение предельных значений коэффициентов мгновенной и текущей 
ликвидности банковской системы (более чем вдвое) и роста остатков на корсчетах банков в 
сравнении с предыдущим годом. Беспрецедентные объемы мобилизационных операций 
свидетельствуют о чрезмерном  структурном профиците ликвидности, существенном 
дисбалансе на денежном рынке и недостаточной эффективности работы по регулированию 
ликвидности банковской системы. 

Существенный риск для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе создает 
выпуск денег в обращение путем монетизации Национальным банком значительных объемов 
государственных облигаций для финансирования бюджетного дефицита (в течение года - 
181,9 млрд.грн. и 0,09 млрд.долл. США). По 2014 год объем ОВГЗ в портфеле 
Национального банка увеличился с 147,1 млрд.грн. до 318,1 млрд.грн., а доля Национального 
банка в общем объеме ОВГЗ, находящихся в обращении, возросла с 58,0% до 69,5%. 
Доминирование целей фискальной политики над целями монетарной политики грозит 
статуса Национального банка как политически и финансово независимого регулятора и 
снижать доверие к осуществляемой им политики. Такие риски ставят под сомнение 
реалистичность перехода к инфляционному таргетированию. Заметно ухудшилась ситуация 
в банковском секторе. Один за другим банки пополняют список ликвидируемых по причине 
банкротства. 

По состоянию на 1 марта 2015 года из 151 работающего (имеющего лицензию) в 
Украине банка 49 финучреждений - с иностранным капиталом (на 1 января 2015 года - 51 
банк с иностранным капиталом из 163 работающих), в том числе 19 - со 100-процентным 
иностранным капиталом (на 1 января 2015 года - также 19). Доходы банков Украины за 
январь-февраль 2015 года, по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, 
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увеличились на 72,6% и составили 57,1 миллиардов гривен. В то же время, расходы банков 
за отчетный период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, выросли на 268,6% и 
составили 131,6 млрд. грн. 

Таким образом, убыток по системе банков на 1 марта 2015 года составлял 74,5 млрд. 
грн. Рост суммарного убытка по системе банков обусловлено значительными объемами 
отчислений в резервы. Кроме того, за январь-февраль 2015 года отчисления в резервы почти 
в 9 раз превысили объемы отчислений за соответствующий период прошлого года. Этот факт 
объясняется увеличением объема просроченной задолженности и безнадежных кредитов. 

Бизнес уже год пытается найти альтернативу дорогому и недоступному 
финансированию. За 2014 г. гривневый кредитный портфель юридических лиц сократился на 
7,7%, валютный - на 21%. В январе текущего года негативная динамика сохранилась. 
Портфель в гривне потерял еще 0,6%, а в валюте - 2,1%. Обслуживать гривневые кредиты 
под 25-30% годовых, компании не в состоянии. 

По данным Международного валютного фонда, рост теневой банковской системы в 
мире до $ 70 трлн. (£ 43 трлн.) является огромным риском для финансовой стабильности 
ввиду недостаточности мониторинга происходящих финансовых процессов в этом секторе. 

Кредитование за пределами регулируемых банков увеличивается в посткризисном 
мире, отчасти из-за усиления контроля самих банков. Но мировой финансовый кризис 
показал, что, поскольку отсутствует адекватное регулирование, теневая банковская система 
может поставить стабильность общемировой финансовой системы под угрозу по нескольким 
причинам. 

Как утверждают аналитики, с начала кризиса продолжающееся ужесточение 
банковских правил также могло поспособствовать сдвигу традиционных банковских 
операций в теневой сектор. Теневой банковский сектор Великобритании по отношению к 
ВВП более чем в два раза превышает размер подобного сектора в любой другой экономике, 
по данным МВФ. В США, по данным МВФ, кредитование вне регулируемых банков 
представляет наибольшую опасность. Это отчасти потому, что США являются единственной 
страной, где теневые банковские активы больше, чем у обычных банков. 

Гастон Гелос, начальник отделения по глобальному анализу финансовой 
устойчивости в МВФ, заявил, что «….в то время как некоторые элементы теневого 
банковского сектора играют полезную роль, например в качестве источника кредитования 
бизнеса и улучшения ликвидности рынка, слишком мало кто имеет представление о 
масштабе и характере деятельности, которая в этом секторе происходит»[6]. 

Рост теневой банковской системы на развивающихся рынках также увеличивается, 
особенно в Китае, где он, по оценкам МВФ, составляет 35-55% от ВВП и расширяется в два 
раза быстрее банковского кредитования. 

Практически одновременно материализовались несколько серьезных рисков:  
- революционная смена власти, антитеррористическая операция на востоке 

страны, 
- девальвация в два раза,  
- «бегство» из банков около 30% депозитов физических лиц – 60 млрд гривен и 

$9 млрд., 
- оккупация части территории Украины, где невозможно вести банковскую 

деятельность», – перечисляет банкир основные события 2014 года. 
Кризисные внешние условия многократно усилили внутренний дисбаланс сектора. К 

таким «ударам извне» относятся ограничения внешних финансовых рынков на работу с 
Украиной – как из-за Базеля III, ограничивающего работу банков стран первого мира с 
такими рисковыми территориями, как Украина, так и из-за санкций против Российской 
Федерации.  

Одним из главных трендов 2014 года стало укрупнение и консолидация банковской 
системы. В этих условиях в наиболее выгодном положении находились банки с участием 
государства, такие как Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также национализированный в 2009 
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году Укргазбанк. Вокруг этих учреждений назревает финансовая реформа.  Но даже участие 
государства не спасает систему от рисков панического оттока вкладов. Миноритарный 
акционер VAB Банка Сергей Максимов объясняет, что виной всему – курсовые скачки, когда 
курс валюты варьирует в широком диапазоне − это влияет на психологическое восприятие 
стабильности и будущие перспективы вкладчиков. Как следствие, из-за сильного оттока 
вкладов, банки  приобретают серьезные проблемы с ликвидностью или даже банкротятся.  

Впервые за всю историю молодой украинской финансовой системы НБУ в открытую 
начал говорить о борьбе с банками, как активными звеньями теневой экономики. 
Закрываться начали банки, в том числе, по признаку их участия в теневых схемах.  ФГВ 
признает, что некоторые банки попадают к ним именно по конвертационным признакам. Но 
активная война НБУ с конвертаторами привела к расслоению финансового рынка – серый 
сегмент практически пропал, предприятия перешли на расчеты в «черных» долларах. 

Исключая войну, основной и самой плохой тенденцией за последние полгода стало 
развитие теневого рынка валюты – как на уровне мелких операций населения, так и на 
уровне банковской системы в целом. Тенденции с отсутствием регулирования в 
небанковском финансовом секторе и переходе значительной части банкинга в теневой 
валютный сегмент свидетельствуют о возможной готовности власти к дефолту и даже 
санкциям со стороны FATF. Вариантом же выхода из такой ситуации, в том числе может 
быть перезагрузка финансовой системы 

По сути, банковская система обслуживает параллельно и легальный, и теневой 
валютный рынок. Существует определенная схема обслуживания банками «теневого» 
валютного рынка:  крупные экспортеры договариваются с банками о выкупе валюты в 
соответствии с требованиями НБУ, но по заниженному официальному обменному курсу, и 
при условии продажи этой валюты конкретным импортерам. Купив эту валюту, импортеры 
компенсируют экспортерам разницу между официальным курсом и курсом на теневом 
рынке, выплачивая банкам комиссию. Такая ситуация в очередной раз демонстрирует 
бизнесу, что работа в законодательном поле приносит огромные потери. Мелкие и средние 
экспортеры, которые продают валюту без использования таких схем, терпят колоссальные 
убытки. Многие из них останавливаются, поскольку в таких условиях непонятно, какой 
должна быть политика ценообразования, чтобы не получать новые и новые убытки. 

Необходимо отметить, что все участники рынка осведомлены, кто из банков 
обслуживает определенные виды теневых операций. Ведь банк как учреждение достаточно 
прозрачен. Всем всегда известно, что собой представляет тот или иной банк. Занимается ли 
он кредитованием своих акционеров, или занимается отмыванием доходов, полученных 
незаконным путем. Поэтому вопрос только в том, хочет НБУ это увидеть, либо закрывает на 
это глаза по той или иной причине. Резюмировать вышесказанное можно следующим 
образом: на сегодняшний день проблемы национальной и в том числе финансовой 
безопасности Украины, безусловно, усугубились внешними и внутренними политическими 
факторами. Однако основной причиной такой ситуации стали уже назревшие ко времени 
кризиса вопросы о высокой степени коррумпированности финансовых структур. 
Приоритетность выведения средств из правового поля функционирования говорит о 
несовершенстве существующего законодательства и отсутствии адекватных правовых мер 
борьбы с незаконным оборотом денежных средств.  Спрос на сокращение налоговых 
расходов корпораций был всегда, и участие банков в этом процессе – составляющая 
идеологии ведения бизнеса. В 2014 году, в первую очередь, происходила  консолидация 
банковской системы и концентрация банковского капитала. Эти процессы проходили через 
закрытие банков, введение временной администрации, поглощения и покупки банков. 
Аннексия Крыма и события на востоке привели к уменьшению рынка, что повлияло как и на 
доходность, так и на качество активов.Банки потеряли часть рынка и часть розничного 
бизнеса, а также корпоративный бизнес из-за приостановки некоторых предприятий. К тому 
же в результате процедуры слияний и поглощений по итогам 2014 года с рынка ушли 32 
банка, вкладчики которых существенно пострадали, хотя и не должны нести ответственность 
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за неправильные решения менеджмента и акционеров банка. Среди причин негативных 
событий нужно отметить низкое качество функций контроля НБУ, полную 
безответственность акционеров и менеджмента. Примером такого неэффективного 
управления стало невведение моратория на досрочное снятие депозитов, как это делалось во 
время кризисов в 2004-м и 2008-м годах. Именно из-за этого  нынешнюю ситуацию в 
банковской системе, а также на межбанковском валютном рынке можно классифицировать 
как критическую и требующую немедленного вмешательства со стороны регулирующих 
органов.  
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Показана взаимосвязь между  материально-техническими предпосылками, производственным 
потенциалом и конкурентоспособностью строительной продукции. Обоснована возможность роста базовых 
компетенций строительного предприятия с учетом рыночного спроса на основе повышения технико-
экономического уровня элементов производственного потенциала и рационального их использования. 
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Рост объемов производства конкурентоспособной строительной продукции для 
удовлетворения растущих общественных потребностей может быть достигнут лишь на 
основе интенсификации, т. е. внесения таких качественных изменений в производственный 
потенциал, которые позволяют полнее использовать все виды ресурсов, облегчить труд 
работников. Как показывает практика, техническое перевооружение или реконструкция того 
или иного строительного предприятия зачастую рассматривается только в тех случаях, когда 

http://www.ukrstat.gov.ua/�
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существует возможность или необходимость увеличить его мощность, а ситуациям, 
направленным на высвобождение трудовых ресурсов и снижение текущих затрат на основе 
повышения технического уровня действующего производства, не уделяется должного 
внимания. Между тем, существует четкая взаимосвязь между  материально-техническими 
предпосылками и конкурентным потенциалом – чем выше технико-экономический уровень 
элементов производственного потенциала и степень их использования, тем мощнее база 
научно-технического прогресса, тем шире горизонты внедрения его достижений, больше 
возможностей для совершенствования и увеличения размеров элементов производственного 
потенциала предприятия и роста базовых компетенций [1]. 

Поэтому важно не столько оценить сложившийся конкурентоспособный потенциал 
строительного предприятия на определенный период времени, сколько проанализировать его 
по основным составляющим элементам, выявив основные тенденции дальнейшего развития. 
Точность и объективность проведенного анализа во многом будет определяться выбранной 
методикой оценки материально-технических предпосылок.  

Так, оценка производственного потенциала строительного предприятия ставит целью 
уяснить состояние внутренней среды строительного предприятия в сопоставлении с уровнем 
основных конкурентов (или, например, среднеотраслевым уровнем). Итогом такой оценки 
должны быть  четко выраженные границы собственных (внутренних) возможностей 
обеспечения конкурентоспособности. Главная трудность оценки и анализа состава 
производственного потенциала строительного предприятия заключается в том, что все его 
элементы функционируют одновременно и в совокупности [1]. 

Следовательно, закономерности развития конкурентоспособного потенциала могут 
быть раскрыты не как отдельно взятые его составляющих, а только как их сочетание. 
Поэтому на сегодняшний день идет интенсивный поиск методов анализа 
конкурентоспособного потенциала строительного предприятия и разработки интегральных 
показателей, позволяющих получить наиболее полное представление о его состоянии с 
учетом оценок производственного, информационного, рыночного, инвестиционного и 
инновационного потенциалов. Очень важным является выбор измерителя конечного 
результата функционирования конкурентоспособного потенциала строительного 
предприятия.  

Большая роль производственного потенциала в создании конкурентоспособного 
потенциала строительного предприятия предопределяет необходимость управления про-
цессом его использования. Поскольку производственный потенциал строительного 
предприятия представляет собой сложную систему, то, очевидно, уровень эффективности 
его использования характеризуется не одним, а совокупностью показателей. В условиях 
ускоряющихся темпов научно-технического прогресса и углубления международного 
разделения труда в качестве основного измерителя конечного результата функционирования 
производственного потенциала строительного предприятия следует считать объем 
строительно-монтажных работ в соответствии с государственными программами, 
хозяйственными договорами и инвестиционными проектами.  

Однако не следует забывать, что конкурентоспособный потенциал строительного 
предприятия, это комплексный показатель который должен рассчитываться на основании 
ряда частных показателей. Однако для анализа эффективности работы строительного 
предприятия более важное значение имеет комплексный показатель конкурентоспособного 
потенциала. В данном показателе должны учитываться максимально возможное количество 
частных показателей потенциала. В этом случае можно применить методический подход к 
оценке величины показателя конкурентоспособного потенциала с помощью весовых 
коэффициентов. Каждому из частных показателей присваивается весовой коэффициент, при 
помощи которых, частные показатели приводятся  к сопоставимому виду, что позволило бы 
рассчитать сводный показатель конкурентного потенциала строительного предприятия. 
Однако такой подход имеет ряд недостатков, главным из которых является его 
субъективность. Наибольший интерес с методической точки зрения представляет, на наш 
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взгляд, выбор предприятия аналога. Критерием выбора предприятия аналога является 
аналогичность выпускаемой продукции (аналогичность удовлетворяемых предприятием 
потребностей, в сфере потребления или в сфере производства). В этом случае оценка 
конкурентоспособного потенциала может осуществляться путем сравнения величины затрат 
на выпуск одинакового объема продукции у двух предприятий. 

Таким образом, оценив существующий производственный потенциал, строительное 
предприятие получает возможность, реализовать внутрипроизводственные резервы. Для 
реализации внутрипроизводственных резервов необходимо исследовать причины и факторы, 
влияющие на тот или иной показатель  конкурентоспособного потенциала. Эта сложная 
задача решается путем проведения комплексного факторного анализа деятельности 
строительного предприятия. При таком анализе проводится комплексное изучение влияния 
всей совокупности факторов с последующим выделением ведущих.  Причем, выбор 
оценочных показателей способен оказывать непосредственное влияние на информативность 
проводимого анализа, что в свою очередь, позволит выявить внутрихозяйственные резервы 
улучшения его использования.   

При создании устойчивых конкурентных преимуществ строительного предприятия, 
надо не просто модернизировать производство и управление, но и четко знать, для чего это 
делается, какая цель должна быть достигнута.   

Устойчивость конкурентных преимуществ строительного предприятия возможно 
обеспечить путем создания осязаемых отличительных особенностей своей продукции для 
конкретного сегмента рынка. Создание отличительных особенностей продукции 
строительного предприятия легче реализовать с использованием маркетинг-микс, и это 
является наиболее общепринятым подходом, так как не требует детального знания методов 
предложения аналогичной продукции конкурентами, а только восприятия собственной 
позиции на рынке. Однако использование только маркетинг-микс в этом вопросе может 
привести к возникновению разрыва между тем, что ожидается от строительной продукции, и 
тем как она воспринимается, с последующим ухудшением качества и потерей доли на рынке. 
В этом случае эффективное использование традиционных каналов распределения может 
обеспечить мощный источник конкурентного преимущества [2]. 

Процесс интенсивного развития строительных предприятий требует особого 
внимания к улучшению структуры капитала для создания условий увеличения рыночной 
стоимости и повышения инвестиционной привлекательности строительного предприятия. 
Однако, собственными силами предприятия строительного производства, особенно малые и 
средние, в сложившихся организационно-экономических условиях в регионе не в состоянии 
активизировать интенсификационные процессы, необходимые для дальнейшего развития. 
Такое положение связано не только и не столько с отсутствием инвестиций, сколько с 
неразвитостью системы стратегического планирования и управления, неспособностью 
управленческого персонала анализировать, прогнозировать и разрабатывать стратегические 
планы предприятия.  

В случаях, когда у строительного предприятия прочные позиции на рынке, или 
когда оно может получить дополнительные выгоды от перемещения в рамках отрасли 
(региона) возможны следующие маркетинговые стратегии:  

1) регрессивная интеграция, которая заключается в установлении жесткого контроля 
своих поставщиков (например, поглощение предприятий производственно-
технологической комплектации, стройиндустрии и т.п.); 

2) прогрессивная интеграция, когда предпринимаются попытки заполучить во 
владение или поставить под жесткий контроль систему распределения и обмена 
(например, контроль строительной организации над деятельностью риэлторов на рынке 
недвижимости); 

3) горизонтальная интеграция, которая выражается в установлении жесткого 
контроля над предприятиями-конкурентами (например, создание крупных строительных 
корпораций в регионе). 
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Наряду со стратегическими изменениями важной задачей на стадии выполнения 
стратегии является формирование и мобилизация рыночного потенциала строительного 
предприятия для осуществления выбранной стратегии. С данной точки зрения, существует 
два очень важных момента в вопросе стратегии использования производственного 
потенциала – распределение ресурсов строительного предприятия по отдельным 
составляющим стратегии, а также во времени. Для этого руководство строительного 
предприятия должно установить стратегические ориентиры (критерии) использования 
денежных средств, которые фиксируют то, на какие цели могут осуществляться затраты. На 
стадии выполнения стратегии должна быть проанализирована потребность в денежных 
средствах  для решения отдельных задач и выполнения функций, определены приоритеты в 
распределении денежных средств. Приоритеты устанавливаются таким образом, чтобы 
финансирование в наибольшей мере способствовало осуществлению стратегии.  

Это дает возможность ориентировать всю деятельность строительного предприятия не 
на сиюминутный, а на долговременный результат, который выражается в стратегическом 
позиционировании на рынке.   

В настоящее время среди аспектов эффективного формирования 
конкурентоспособного потенциала строительного предприятия наиболее сложными 
являются проблемы формирования инвестиционного потенциала. В современных условиях 
решить задачу развития предприятий строительного комплекса и повышения их 
инвестиционного потенциала сложно, что делает весьма актуальным решение в дальнейшем 
проблемы оценки инвестиционного потенциала строительного предприятия и разработку 
комплекса практических мер по повышению уровня его использования.  
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В статті розглянутий аналіз доходів та видатків на освіту домогосподарств, що дозволяє оцінити 
можливості розвитку регіонів України та напрямки для оптимізації механізму фінансування вищої освіти. 

Ключові слова: фінансування вищої освіти, доходи домогосподарств, видатки на освіту 
домогосподарств. 
 

 На протязі багатьох років дуже гостро стоїть питання про доцільність введення плати 
за навчання для усіх студентів вищих навчальних закладів державної форми власності,  а 
також про вартість навчання. Ця проблема має декілька аспектів для вирішення, до яких 



 125

можна віднести посилення нерівності при доступності освіти, а також про фінансові 
можливості домогосподарств, як основного джерела фінансування вищої освіти. Визначення 
обсягів цих фінансових ресурсів та можливостей домогосподарств інвестувати кошти в 
освіту допоможе виявити не тільки ресурси домогосподарств, а також пріоритети та переваги 
у їх використанні.   

В загальних витратах на вищу освіту основним джерелом фінансування є 
Центральний уряд та Міністерство освіти і науки, хоча частка фінансів домогосподарств 
наразі все більше наближається до розмірів фінансування МОН, а при фінансуванні освітніх 
послуг домінує самофінансування із-за чого і відбувається збільшення частки фінансів 
домогосподарств у загальних видатках на вищу освіту. Тому наразі у системі вищої освіти 
спостерігається тенденція до майже рівного співвідношення між державними та приватними 
коштами, але  також відбувається збільшення частини приватних коштів при фінансуванні 
освітніх послуг, якщо буде зберігатись дійсний механізм державного фінансування. Для 
послаблення тягаря домогосподарств при фінансуванні системи вищої освіти потрібно 
стимулювати зацікавленість до цього процесу  органів державної влади та юридичних осіб 
або переглядати роль домогосподарств у цьому процесі.  

На рис. 1 представлені дані про джерела фінансування чисельності студентів вищих 
навчальних закладів, що відображає існуюче співвідношення коштів при фінансуванні. 
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Рис.1. Динаміка чисельності студентів ВНЗ за джерелами їх фінансування в Україні [1] 
 

При фінансуванні ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації переважає фінансування з державного 
бюджету, якщо розглядати усе бюджетне фінансування, то на його частку перепадає більше 
50% фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. У фінансування вищих 
навчальних закладів  III - IV рівнів акредитації протилежна ситуація, тут переважає 
фінансування за рахунок фізичних осіб, тобто переважає самофінансування освіти. Але ці 
данні висвітлюють збільшення розриву між державними та приватними джерелами 
фінансування у бік збільшення фінансування за рахунок домогосподарств. В загальному 
фінансування вищих навчальних закладів переважає самофінансування, нажаль, на долю 
фінансування освіти юридичними особами та державними органами влади припадає 
незначна частина, що також відноситься до особливостей фінансової стороні системи вищої 
освіти.  
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Показники фінансування студентів за джерелами їх фінансування показують 
стабільну тенденцію збільшення коштів домогосподарств у цьому секторі, тобто можливості 
домогосподарств до фінансування вищої освіти визначаються у показниках студентів, які 
фінансують своє навчання за ці кошти.  Неможливо стверджувати, що така тенденція 
викликана власним бажанням домогосподарств вкладати кошти у розвиток своїх нащадків – 
це результат світових тенденцій в освіті, а також  економічних особливостей нашої країни. 
Але збільшення частки домогосподарств, які вважають, що їх добробут та розвиток залежить 
не лише від держави (58,7%), а й від них самих, які усвідомлюють та готові фінансувати 
вищу освіту своїм дітям ( 55% домогосподарств готові фінансувати вищу освіту)[2], робить 
перехід до цієї форми фінансування, як пріоритетної, досить раціональним та обумовленим. 

Виходячи з визначеної тенденції збільшення частки домогосподарств у фінансування 
вищої освіти, проаналізуймо залежність між загальними доходами на одне домогосподарство 
в місяць та сукупними видатками на освіти одного домогосподарства в місяць за 
регіональними показниками та взагалі по Україні, приймаючи інші показники видатків 
домогосподарств за незмінні. Для цього було застосовано Карти Кохонена програмного 
пакету  Deductor Studio, та сформовано чотири основних кластери, які найкраще об’єднують 
регіони України та характеризують залежність загальних доходів одного домогосподарства 
та сукупних видатків на освіту.  Розглянемо карту кластерів та проаналізуємо  ці дані. 

 

 
Рис. 2. Карта Кохонена для регіонів України за обраними показниками доходів та 

видатків домогосподарств у 2013р [3] 
  

Детальнішу інформацію по кластерам отримаємо звернувшись до «Профілів 
кластерів». До нульового кластеру увійшли три регіони: м. Київ, м. Севастополь, 
Закарпатська обл. з середніми сукупними видатками на освіту 86,66 грн. та середніми 
загальними доходами 5420,5 грн. Цей кластер характеризується найвищими середніми 
показниками, які перевищують середнє значення цих показників по Україні. Виходячи з 
кластерного аналізу можна зробити висновок, що територіальний фактор для групувань 
незначний, а для формування нульового кластеру визначальним чинником стали сукупні 
видатки на освіту (99,8%) та загальні доходи домогосподарств (99,5%). Можна відзначити, 
що збільшення рівня доходів домогосподарств по Україні до рівня доходів в областях, які 
увійшли до нульового кластеру, призведе до збільшення видатків на освіту, показник яких у 
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два рази більший за середні видатки на освіту по Україні. За допомогою лінії тренду 
визначимо залежність між доходами та витратами на освіту домогосподарств. 

 

 
Рис.3. Профілі сформованих кластерів 

 

Коефіцієнт кореляції (R2=0,92) свідчить про тісний взаємозв’язок показників доходів 
та видатків на освіту домогосподарств серед областей нульового кластеру. 

До першого кластеру увійшли: Донецька, Київська, Львівська,  Одеська, Чернівецька, 
у яких середні сукупні видатки на освіту – 41,78 грн. та середні загальні доходи – 4519,4 грн. 
Для формування цього кластеру визначальним чинником були загальні доходи 
домогосподарств (69,8%), в областях згрупованих у цей кластер, вони вищі за середні доходи 
домогосподарств по Україні. Нижча значимість видатків  на освіту досить різниця: три 
області з згрупованих мають видатки нижче за середній показник по Україні, а інша частина 
– вищій, але показник по першому кластеру видатків на освіту близький до середнього 
показника по Україні. 

Для цього кластеру визначена поліноміальної залежність ( R2 = 1) між доходами та 
видатками домогосподарств областей, які увійшли  у перший кластер, підтверджує попередні 
висновки по цих областях, але виявляє також зворотну залежність між цими показниками у 
таких областях, як Донецька та Київська ( великі доходи із-за малих видатків на освіту). 

Другий кластер включає Вінницьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-
Франківську, Миколаївську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську області, які 
характеризуються середніми сукупними видатками на освіту на рівні – 49 грн, та середніми 
загальними видатками – 4010,3 грн, визначальним чинником для цього кластеру стали 
загальні доходи (71%). Цей кластер характеризується тим, що загальні доходи 
домогосподарств у цих областях нижчі за середні, але при цьому видатки на освіту вищі за 
середні по Україні. 

  Третій кластер складає найбільша кількість областей: АР Крим,  Волинську, 
Житомирську, Кіровоградську, Луганську, Полтавську, Рівенську, Сумську, Харківську, 
Херсонську, Чернігівську, які характеризуються середніми сукупними видатками на освіту 
на рівні 32,12 грн. та середнім загальним доходом – 3953,4, та до визначальних чинників 
цього кластеру відносяться сукупні видатки на освіту (95,6%) та загальні доходи (86,9%). Всі 
визначені показники серед цих областей нижчі за середні по Україні, що і визначило 
побудову цього кластеру. Залежність між загальними доходами та видатками на освіту 
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домогосподарствами у цих областях слабкіша ніж у попередніх кластерах, що можна 
обумовити наявність зовнішнього винесеного чинника. Провівши кореляційний аналіз між 
сукупними видатками домогосподарств, виявили зовнішній чинник – сукупні видатки на 
одяг та взуття, який має зворотній зв'язок з видатками на освіту у цьому кластері. 

Кластерний аналіз дозволяє визначити, що основними показниками до яких повинні 
зростати показники в Україні – це показники нульового кластеру, де загальні видатки та 
доходи знаходяться у тісній залежності та їх показники перевищують середні по Україні. 
Області, які входять у другий та перший кластери мають найбільші тенденції до цього, а 
області третього кластеру потребують збільшення загальних доходів на домогосподарство та 
перегляду структури видатків, що визначають його частину видатків і на освіту. 

Дослідження аналізу залежності видатків на освіту від загальних доходів 
домогосподарств за регіонами України, визначає, що існують регіони з прямою залежність 
сукупних видатків на освіту від загальних доходів (високі видатки – високі доходи – 
нульовий кластер, низькі видатки – низькі доходи – третій кластер), але виявлені й області з 
зворотною залежністю (низькі доходи – великі видатки – другий кластер; великі доходи – 
низькі видатки – перший кластер), і на ці зв’язки територіальний чинник не має ніякого 
впливу, а визначальним стає рівень доходів в областях України, що дає підстави не розділяти 
Україну за географічними ознаками, а вивчати її вцілому, як єдину та цілісну територія з 
різними економічними процесами.  Відсутність чіткої прив’язки до географічного чинника та 
усереднення вище аналізованих показників дають можливість вивести загальну модель 
взаємозалежності видатків на освіту від загальних доходів домогосподарств для України. 

y = 0,0196x + 3,9659
R2 = 0,9117
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Рис.4. Взаємозв’язок середнього рівня доходів домогосподарств України з їх витратами 

на освіту 
 

Між видатками на освіту та середніми доходами домогосподарств виявлено тісну 
лінійну залежність, але цей аналіз ще раз підкреслює  гіпотезу, що існують такі випадки, при 
яких збільшення доходів не призводить до зростання видатків на освіту – вони навпаки 
зменшуються, що було виявлено у деяких областях України. Виходячи з цього цю лінійну 
модель можна застосувати для розрахунку величини видатків на освіту при визначеному 
рівні доходів домогосподарств: 

y = 0,0196x + 3,9659 
Визначимо лінійну залежність, використавши метод найменших квадратів:                  y 

= а1x + а0  +Еі , де  
у – витрати домогосподарств на освіту 
х – рівень доходу домогосподарств 
а1 – середня зміна параметру «у», у зв’язку із зміною відповідного чинника «х» на 

одиницю, при умові, що інші фактори незмінні та фіксовані на середніх рівнях. 
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На основі моделі визначимо видатки на освіту домогосподарств України, які вони 
повинні були робити та фактичні показники. 
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Рис.5. Динаміка видатків на освіту домогосподарств України за фактичним даними та 
за розрахунками 

 

Виходячи з підрахунків, фактичні дані видатків на освіту домогосподарств України 
менші за ті, які повинні були оплатитись, що підтверджує  результати соціальних опитувань 
домогосподарств у не першочерговості освіти, як напрямку фінансування.  А також це можна 
вважати, як недофінансування освіти та спрямування коштів за іншими напрямками 
видатків, з огляду на те, що враховувались фінансові можливості домогосподарства, це 
також можна вважати нераціональним використанням фінансових ресурсів, які потребують 
оптимізації.   

Аналіз залежності видатків на вищу освіту від доходів домогосподарств України 
надав можливість визначити розміри доходів, який є реальним для України та існує 
необхідність підвищення до цього показника усіх регіонів України, що допоможе, виходячи з 
моделі залежності, підвищити видатки на освіту домогосподарствами. Також потребує 
подальшого вивчення виявленої залежності для прогнозування видатків на освіту 
домогосподарств, як джерела фінансових ресурсів вищої освіти та можливості оптимізувати 
механізм фінансового забезпечення вищої освіти. 
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Аналитически обобщен зарубежный и российский опыт финансирования объектов жилищного 
строительства, дана оценка особенностям экономической среды строительного комплекса. Установлено, что 
финансирование строительства за счет привлечения средств физических лиц через систему долевого участия 
является наиболее распространенным явлением и обеспечивает значительную часть оборотных средств 
строительных организаций. 
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Создание основных фондов как производственного, так и непроизводственного 
назначения требует немалых финансовых ресурсов, объемы которых зависят в основном от 
стоимости, продолжительности и районов строительства. Формы и источники 
финансирования жилищного строительства могут быть различными. Так,  в западных 
странах они сводятся к четырем основным направлениям. Во-первых, строительство жилья 
финансируется за счет собственных средств строительных компаний. Во-вторых, 
финансирование идет по каналам коммерческого кредитования строительных организаций. 
И, в-третьих, широко используется ипотечное кредитование частных застройщиков и 
покупателей готового жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке. В-четвертых, 
финансирование за счет государственной поддержки. Более того, общий объем финансовых 
ресурсов жилищного строительства существенно расширяется за счет широкого обращения 
ипотечных ценных бумаг.  

Ситуация с финансированием жилищного строительства в России совсем иная и 
заключается в следующем. С началом рыночных реформ в России резко ухудшилось 
финансовое состояние строительных предприятий, образовался острый дефицит денежных 
средств. Ограниченность финансовых ресурсов усугубилась удорожанием кредитов, 
прогрессирующей инфляцией. В то же время, развитие рыночных отношений привнесло 
новое в формы и методы финансирования оборотных средств строительных организаций, 
которые перешли к самостоятельному формированию своей экономической политики, 
формы реализации которой, предопределили следующие особенности экономической среды 
строительного комплекса: 

 продолжающаяся и периодически ускоряющаяся инфляция, а, следовательно, 
постоянное удорожание кредитов, сворачивание долгосрочного кредитования; 
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 ухудшение платежной дисциплины у заказчиков строительной продукции и 
потребителей строительных материалов, а в итоге, периодически обостряющиеся 
кризисы платежеспособности и переход на бартерные формы расчетов; 

 продолжение практики бессистемного регулирования хозяйственной деятельности 
предприятий на государственном и, особенно, региональном уровне, где местные 
власти широко используют прямое административное давление на строительные 
организации и предприятия промышленности строительных материалов; 

 низкий курс рубля по отношению к твердым валютам и его постоянное обесценение; 
 нестабильная налоговая и правовая политики. 

Перечисленные особенности постсоветского периода наложили свой отпечаток на 
деятельность современных строительных организаций, которые до сих пор испытывают 
дефицит финансовых ресурсов, что, в свою очередь, негативно сказывается на сроках и 
качестве строительства жилья. 

Основным и фундаментальным источником финансирования жилищного 
строительства в мире являются собственные средства строительных компаний. Одна из 
особенностей строительной отрасли — значительная стоимость возводимого объекта — 
ограничивает возможности строительных организаций в использовании собственного 
капитала, рост которого происходит, в основном, за счет получаемой чистой прибыли. 
Небольшой период существования российских строительных фирм, образование большей 
части которых приходится на середину 90-х годов прошлого столетия, вялотекущий 
строительный процесс и применение устаревших строительных технологий, не 
обеспечивающие достаточную норму прибыли, существенный рост цен на строительные 
материалы, а также смещение ориентиров в спросе в сторону более качественного жилья 
привели к значительному превышению стоимости возводимых жилых объектов над объемом 
имеющихся в распоряжении строительных компаний собственных средств. 

 Преимущества использования собственного капитала в строительстве очевидны: 
ресурсы являются бесплатными, не требуют возврата и дают полную свободу в их 
распоряжении. Однако, как показывает практика, собственных средств достаточно лишь для 
возведения фундамента дома. Для существенного роста капитала строительных компаний 
потребуются годы, а может быть и десятилетия. 

В итоге, в условиях постоянного дефицита собственных оборотных средств все более 
актуальным становится поиск альтернативных источников финансовых ресурсов, в качестве 
которых выступают привлеченные и заемные средства. Для простоты понимания внешние 
финансовые ресурсы, на наш взгляд, следует разбить на три вида: привлеченные средства 
инвесторов, юридических лиц; привлеченные средства долевых участников (физических или 
юридических лиц); заемные средства финансово-кредитных учреждений. 

Учитывая тот факт, что первый вид финансовых ресурсов, в основном, имеет место в 
крупных городах (в большей мере это относится к Москве и Санкт-Петербургу), т. к. на 
данном этапе инвесторами выступают крупные столичные холдинги, имеющие в своем 
распоряжении свободные денежные ресурсы и заинтересованные в их вложении в 
быстрорастущий рынок недвижимости, а рынок жилья в Москве является лидером по росту 
цен, мы не станем вдаваться в подробности функционирования данного источника 
финансовых ресурсов [1].  

На региональных рынках наиболее распространен второй вид ресурсов, который 
является основным источником финансирования жилищного строительства — привлеченные 
средства долевых участников. 

В качестве юридических лиц, которые вступают в долевые отношения, преобладают 
предприятия промышленности строительных материалов. Схема работы проста: по договору 
о долевом участии промышленные предприятия (например, производящие кирпич или 
цемент) поставляют на объект стройматериалы, а компании-застройщики в обмен на это 
предоставляют часть квартир в построенном из данных материалов жилом доме. Несмотря 
на большую распространенность данной схемы работы, она имеет свои недостатки, 
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присущие всем бартерным схемам расчетов: возможность искажения рыночных цен, 
необходимость совпадения желаний партнеров, длительные переговоры о спецификации цен 
и количестве обмениваемых товаров (что может привести к убыткам одной из сторон при 
быстром изменении конъюнктуры), усложненная процедура контроля качества и 
рекламаций. 

Но наиболее существенными по объему являются финансовые средства физических 
лиц, вовлекаемые в процессе строительства жилого дома также путем заключения со 
строительной организацией договора о долевом участии. Среди преимуществ данного 
источника финансирования жилищного строительства можно выделить следующие: 

 пополнение оборотных средств строительных организаций на раннем этапе 
строительства жилого дома, что, в свою очередь, обеспечивает непрерывность 
строительного процесса и снижает сроки строительства; 

 гарантии того, что все квартиры в доме (или их большая часть) будут реализованы; 
 исключение последующего этапа реализации квартир. 

Однако основным недостатком данной схемы является сокращение нормы прибыли 
строительных компаний, что обусловлено более низкими (чем после сдачи дома) ценами, по 
которым реализуются квартиры долевым участникам. Кроме того, в ряде случаев 
использование данной схемы приводит к крайне негативным последствиям: замораживанию 
строительного объекта. Это возникает в результате финансового просчета и воздействия 
внешних факторов, таких как резкий скачок цен на стройматериалы и недвижимость [1].  

Тем не менее, финансирование строительства за счет привлечения средств 
физических лиц через систему долевого участия является наиболее распространенным 
явлением и обеспечивает значительную часть оборотных средств строительных организаций. 

В условиях постоянно растущих цен на жилье, низкого уровня заработной платы 
людей и отсутствия существенных сбережений все более распространенным источником 
финансовых ресурсов у физических лиц для покупки жилья через долевое участие, либо на 
вторичном рынке является ипотечное жилищное кредитование населения, обеспечивающее 
приток денежных средств в строительную отрасль. 

Однако данный вид ресурсов несет в себе и негативные последствия для жилищной 
отрасли страны. 

 Ипотечное жилищное кредитование населения опосредованно выступает в качестве 
источника финансирования жилищного строительства, т. е. финансовые ресурсы кредитных 
организаций, предоставляемые физическим лицам в рамках договора ипотечного 
кредитования, могут вовлекаться в строительный процесс. Однако наличие потенциального 
источника финансовых ресурсов еще не является достаточным для того, чтобы строительные 
организации начали активно возводить жилые дома. Причинами, ограничивающими желание 
и возможности строительных компаний, могут являться (а в России фактически являются) 
несовершенство законодательной базы, отсутствие инфраструктуры и коммуникаций на 
земельных участках, отводимых под строительство жилья, высокие бюрократические 
барьеры и прочее. При этом ипотечное кредитование населения в большей степени 
оказывает прямое воздействие на платежеспособный спрос, который увеличивается в разы. В 
результате в последнее время в нашей стране наблюдается процесс постоянного увеличения 
спроса (в условиях активного развития программ ипотечного кредитования) и снижения 
предложения на рынке жилья. Дефицит жилья на первичном рынке приводит к тому, что 
спрос активно перемещается в сторону вторичного рынка. Следствием этого является 
дефицит жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках, что приводит к 
опережающему росту цен на жилую недвижимость. В итоге активное развитие ипотечного 
кредитования без создания полноценных условий строительным компаниям для массового 
строительства жилья вызывает негативные последствия, а общество все больше отдаляется 
от решения жилищной проблемы. 

В сложившихся на сегодняшний день условиях в жилищной отрасли России 
первоочередной задачей является создание полноценных условий для массового 
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строительства жилья, стимулирование строительных организаций и предприятий 
промышленности строительных материалов в увеличении объемов производства и 
строительства, а также развитие иных (не затрагивающих спрос) источников 
финансирования строительных организаций [2].  

В этой ситуации увеличивается важность и приоритетность развития 
взаимоотношений строительных предприятий и кредитных учреждений, аккумулирующих 
значительные объемы финансовых ресурсов. Прямое кредитование строительства позволит 
существенно пополнить оборотные средства строительных компаний, что, в свою очередь, в 
комплексе с созданием благоприятных условий даст толчок к массовому строительству 
жилья и увеличит его предложение на первичном (а косвенно и на вторичном) рынках. 

Между тем, прямое кредитование строительных организаций банками имеет ряд 
неоспоримых преимуществ, которые существенно повышают его роль и значимость в 
развитии рынка жилищного строительства. Среди них можно выделить следующие основные 
плюсы данной схемы: снижается зависимость строительных организаций от поступления 
средств от реализации квартир дольщикам; выдерживаются нормативные сроки 
строительства; 
дается возможность предлагать подрядным организациям и поставщикам строительных 
материалов выгодные договора с гарантией их безусловной оплаты. 

Более того, и это главное  - финансирование строительства с использованием 
кредитных ресурсов банков позволяет строительным предприятиям за счет возможности 
реализации квартир на более поздней стадии строительства получить дополнительную 
прибыль благодаря продаже квартир по более высокой цене.  

Среди мер государственной поддержки – прямые субсидии, освобождение от налогов, 
льготное кредитование, отсрочка платежей, государственные контракты и др. 
Преимуществами «партнерского варианта», являются расширение круга инновационно-
активных компаний, рост внебюджетного софинансирования, усиление координации 
проводимых исследований и разработок, рациональность выбора направлений исследований 
[2].  

Таким образом, мы обозначили три основных внешних источника финансовых 
ресурсов, за счет которых финансируется строительство жилья. Каждый из них имеет свои 
преимущества и недостатки и оказывает непосредственное влияние на строительный процесс 
в стране:  

 фундаментальный источник финансовых ресурсов — собственный капитал 
строительных компаний — является в российской практике крайне ограниченным и 
недостаточным для осуществления непрерывного строительного процесса в силу 
следующих причин: небольшой период существования российских строительных 
фирм, образование большей части которых приходится на середину 90-х годов 
прошлого столетия, и вялотекущий строительный процесс, не обеспечивающий 
достаточную норму прибыли; среди трех основных видов привлеченных и заемных 
ресурсов наиболее распространенным являются средства долевых участников 
(физических и юридических лиц);  

 развитие ипотечного жилищного кредитования населения на данном этапе играет, в 
большей степени, негативную роль на рынке жилья и отдаляет общество от решения 
жилищной проблемы, так как стимулирует рост платежеспособного спроса, приводит 
к его превышению над предложением, вследствие чего существенно растут цены на 
первичном и вторичном рынках жилья;  

 прямое кредитование строительных организаций финансово-кредитными 
учреждениями в России практически отсутствует, однако, очевидна его существенная 
роль и большая значимость в развитии рынка жилищного строительства. 
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Выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Это мероприятие мирового уровня, где можно 
продемонстрировать новые технологии каждой страны, получить дополнительные выгоды от 
вложения в строительство того или иного выставочного павильона. От их аренды и 
заключения договоров выставка сможет окупаться и приносить прибыль [1]. 

В мире принято приглашать инвесторов на те или иные мероприятия, проводимые 
отдельными государствами, имеющие значение не только в региональном масштабе. При 
голосовании за кандидатуру Казахстана в проведении международной выставки «ЭКСПО-
2017» в Астане делегация Ливана поддержала ее. Мир многополярен, и место в нем удачно 
совпало с желанием и возможностями народа и Правительством РК [2]. 

По данным казначейства США Казахстан входит в 50 крупнейших иностранных 
держателей гособлигаций США. По состоянию на январь 2014 г. Казахстан с показателем 
$29,8 млрд.  занимает 31ю позицию среди держателей гособлигаций США. Это значит, что 
определенная часть средств Нацфонда работает на американскую экономику (полная 
информация о том, в каких активах содержатся средства Национального фонда, недоступны) 
[3]. 

Что касается торговли, то и здесь баланс не в нашу пользу. По данным министерства 
экономики и бюджетного планирования РК, товарооборот между РК и США составил в 
2013г. $2,75 млрд. (из них экспорт – $394 млн., импорт – $2,36 млрд.). 

Так кто кому помогает в экономическом и политическом смыслах? И самое главное – 
на каком основании? [4]   

Согласно статистическим данным внешнеторговый баланс Казахстана в январе-
сентябре 2014г. в сравнении с аналогичным периодом 2013г. увеличился на 20% и составил 
$30,689 млрд. 

Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2014 г. составил $91,243 млрд. (снижение в 
сравнении с аналогичным периодом 2013 г. на 7%), в том числе экспорт – $60,966 млрд. 
(снижение на 2,8%) и импорт – $30,277 млрд. (на 14,3% меньше). 
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Экспорт в страны Таможенного союза в отчетном периоде составил $3,835 млрд., что 
на 16,9% меньше, чем в январе-сентябре 2013г., импорт – $10,510 млрд. (на 21,5% меньше). 
Таким образом, мы видим существенное сокращение внешнеэкономической деятельности. 

Импорт, к которому и казахстанские производители, и потребители привязаны весьма и 
весьма сильно, по инерции пытается расти, невзирая на снижение экcпорта, однако 
неизбежно начинает уменьшаться.  

Но в целом, повторим, сам по себе экспорт  невелик. Зато кратно больший импорт из 
России, который тянет платежный баланс Казахстана ко дну. 

Жаль, мы не можем представить исполнение программы ФИИР на вторую пятилетку. А 
неплохо бы взглянуть на аналитическую часть: что за экономику, по мнению руководителей 
правительства, мы сегодня имеем, и как с ней дальше поступать?   

Со своей стороны, мы бы определили так: 
Казахстан за годы суверенного существования получил экономику сугубо «вторичную» 

– придаточную и вспомогательную по отношению к внешним «большим игрокам». И в таком 
качестве для Китая мы сейчас просто партнер, последовательно втягиваемый в зону его 
экономического интереса. 

Для развитой Европы мы – сырьевой придаток, интересующий ее только в таком 
торговом качестве. 

Для России же Казахстан – провинция для сбыта ее товаров. И в существенно 
меньшей степени – тоже сырьевой придаток. 

Таким образом, в наших рассуждениях по формуле «сначала экономика…» мы с вами 
подошли к выводам политическим, каковые оставляем на усмотрение читателя [5]. 
Проанализировав отдельные недостатки и пути выбора экономических способов развития 
социальных и других программ в РК, приходим к выводу, что эти недостатки медленно, но, 
по мере возможности, тоже решаются. Бывшее союзное правительство старалось сохранить 
ведущие технологические отрасли производства в центре. А второстепенные – на периферии. 
Нужны годы и стабильная экономическая возможность, чтобы перестроить отрасли 
промышленности, как, например, Китай [6]. 

МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2015 году – с 4,0 до 1,8% (6).  
Диверсифицированная и многовекторная экономическая политика, которую проводит 

Казахстан с момента получения независимости в 1991г., является одним из эффективных 
методов ответа на возникающие мировые экономические кризисы. Это было нелегко 
вследствие распавшегося за много лет налаженного хозяйственного механизма в бывшем 
Советском Союзе, рухнувшей денежной системы, невозможности реализации 
произведенной продукции.  

В Казахстане за эти годы неоднократно были проведены структурные реформы сначала 
в Парламенте, а затем были разделены Президентская и Правительственная функции, 
государственные и муниципальные.  

Для повышения профессионального уровня работников на всех уровнях управления 
государственных служащих были пересмотрены программы переподготовки специалистов, в 
которых принимал участие и  Казахский Научно-исследовательский институт Экономики и 
Организации Агропромышленного Комплекса (КазНИИЭОАПК). С 1988 по 2000 годы мы 
проводили тренинги, открывали финансово-расчетные центры, обучали азам рыночных 
отношений первых арендаторов земель, руководителей крестьянских фермерских хозяйств, 
помогали расформированию колхозов и совхозов, что казалось необходимым для создания 
среды конкурентоспособности и повышения экономического роста, при котором ведущую 
роль играл бы частный сектор [7]. 

Наши коллеги из Германии говорили о том, что не следует этого делать, т.к. в мире не 
могут собрать в крупные хозяйства мелких частных земледельцев. Время показало, что они 
были правы. Зачастую эти рекомендации давали специалисты и ученые, мало работавшие на 
селе, не управлявшие крупным хозяйством, не имевшие опыт работы в рыночных условиях. 
Сейчас в республике есть крупные частные хозяйства, сумевшие перестроится на рыночные 
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условия и экспортирующие продукции во многие страны зарубежья. Происходит, хоть и 
медленными темпами развитие перерабатывающей промышленности в металлургии, 
машиностроении, энергетике и других отраслях создание разнообразного и динамичного, не 
связанного с нефтью, сектора внешнеторговых товаров для диверсификации экономики 
регионов [8]. 

В настоящее время осуществляется сбалансированная система торговой интеграции, 
как на региональном, так и на межгосударственном уровне, с Чехией, Венгрией, Германией, 
США и многими другими странами. Мы думаем, что прогресс в республике, по сравнению с 
1990г., был достигнут, но сейчас приходится предпринимать другие усилия, чтобы развить 
достигнутое. Замедление темпов роста только по снижению цен на энергоносители в 
республике. Оно отражается на производстве и социальной сфере.  

Республиканский банк имеет процентные ставки, которые  показали свои намерения 
монетарной политики [9].  

Наш государственный банк ведет гибкую политику по ведению обменного курса, что 
показало недавние события в понижении российского рубля.  

Государственный бюджет республики придерживается плановых методов как в 
Японии, в Германии, в Китае, планирует среднесрочный и краткосрочный бюджеты [10]. 

Бюджет из собранных налогов, который утверждается Парламентом, включает 
расходования, в последнее время финансируемые из Национального фонда. Расходы 
Правительства идут из единого источника [11]. 

Недавно была принята Государственная программа РК на ближайщие 2-3 года. «Нурлы 
жол – путь в будущее» по предотвращению негативных тенденций в экономике страны. 
Правительство завершило разработку новой программы развития республики [12]. 

Первое. В программе Правительству предложено направить второй транш средств из 
Национального фонда в размере 500 миллиардов тенге на следующие цели – 100 миллиардов 
тенге на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 
предпринимательства, для реализации проектов по развитию производства в пищевой и 
химической промышленности, машиностроении, и в сфере услуг республики [13]. 

Второе. Для оздоровления банковского сектора и выкупа «плохих» кредитов 
обеспечить в 2015 году дополнительную капитализацию Фонда проблемных кредитов в 
размере 250 миллиардов тенге. Бывший Председатель счетного комитета Республики, а ныне 
депутат парламента господин Оксикбаев О. в своей статье ранее писал, что владельцы 
отдельных банков второго уровня выводят банковские прибыли из республики, а не 
оставляют в обороте. Необходимо заинтересовать банки оставлять прибыли в республике и 
использовать их в обороте банка, а не просить у правительства дополнительные оборотные 
средства чтобы в последующим отправлять за границу [14]. 

Третье. Направить 81 миллиард тенге в 2015 году на завершение строительства 
первого комплекса «сухого порта» инфраструктуры специальных экономических зон 
«Хоргос – Восточные ворота» и «Национальный индустриальный нефтехимический 
технопарк» в Атырау и Таразе. Проект реализуется в международной, межгосударственной 
программе, Западный Китай – Западная Европа [15]. 

Четвёртое. На продолжение строительства комплекса ЭКСПО-2017 выделить для 
кредитования 40 миллиардов тенге в 2015 году, дополнительно к уже направленным 25 
миллиардам. Многие страны написали о своем желании принять участие и подержали 
Казахстан [16]. 

Пятое. Для увеличения пропускной способности пассажиропотока аэропорта города 
Астаны (3,5 млн. человек) выделить в 2015 году 29 миллиардов тенге на строительство 
нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это позволит увеличить 
пропускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона пассажиров в год [17,18]. 

Все перечисленные программы решения возникли из злободневных, неотложных 
вопросов в Республике Казахстан. А это решение не только социальных вопросов населения, 
но и других проблем [19,20]. 
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Решающее значение для оценки успешности развития страны имеет динамика валового 
внутреннего продукта. За последние 10 лет объем экономики и вместе с тем благосостояние 
населения Казахстана выросли более чем в 2 раза. Если в 2000 году ВВП республики 
составлял 2 600 млрд. тенге, то к 2011 году он увеличился на 138%, составив 6 200 млрд. 
тенге (в ценах 2000 года) [21,22]. 

Обращает на себя внимание посткризисная динамика развития Казахстана. Преодолев 
кризис, Казахстан вышел на восходящую линию. В 2011 году ВВП Казахстана составил 
186,1 млрд. долларов. По сравнению с 2010 годом рост составил 7,5%. По объему ВВП 
Казахстан опережает страны СНГ – Украину, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан и т. д. 
Весьма примечательно, что объем ВВП Казахстана превысил объем ВВП Украины (165 
млрд.), хотя население Украины почти в 2,7 раза больше, чем в Казахстане, – 45,5 млн. 
человек. Одним из ключевых показателей в статистике является ВВП на душу населения. По 
этому показателю Казахстан уверенно опережает все страны СНГ (кроме РФ). Разрыв между 
Казахстаном и средним показателем по СНГ увеличивается, а не уменьшается [23, 24]. 

Уверенный рост ВВП Казахстана хорошо заметен не только на уровне стран СНГ, но 
и на уровне стран Европейского союза и Европы в целом. Среди всех стран Европы – у нас 
лидирующее первое место. Например, Германия в 2011 году имела рост на 2,7%, Франция – 
на 1,7%, Италия – всего на 0,6%. А в Греции ВВП имел падение, причем сразу на 5% [3]. В 
целом, исходя, можно дать положительный прогноз развития страны на ближайшее время 
[25]. 

Политика государства, мы предполагаем, не претерпит кардинальных изменений. 
Реализация поставленных задач Президентским посланием «Нурлы жол – Путь в будушее»  
будет проходить планомерно и поэтапно. Нет оснований сомневаться в том, что 
поставленные цели не будут достигнуты. Важным является ответственность органов 
государственного управления при исполнении запланированного. Фундаментальных 
изменений не ожидается, более того, прослеживается последовательность в реализации 
политики государства [26]. 

Выводы. На основе проведенного исследования определены проблемы и приоритеты 
развития Национальной инновационной системы Республики Казахстан, сделан вывод о 
выполнении правительством Республики Казахстан рекомендации международных 
экспертов. Кроме этого приняты меры по устойчивому развитию   экономики Казахстана. 

 На примере принятий программы «Нурлы жол – Путь в будущее» в послании 
президента республики Казахстан Н.А. Назарбаева к жителям страны, видно, что эта 
методика у нас используется и выполняется. В прошлом были ошибки при выполнении 
предыдущих программ, но не ошибается тот, кто не работает. Проводится работа по 
выполнению принятых программ, предпринимаются все возможные меры, по устойчивому 
развитию   экономики Казахстана в мировой экономике. Казахстану объективно сложно 
встать вровень с мировыми экономически развитыми государствами, такими, например, как 
Япония и Германия. Но есть возможность остаться среди стран, которые после 2015г. 
первыми начнут освоение базисных производств шестого технологического уклада [27]. 
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объективные причины развития товарной специализации в российских торговых сетях. Установлено, что 
усиление рыночной конкуренции стимулировало развитие сферы услуг для бизнеса, повысило значение 
финансовых и коммерческих видов деятельности, составляющих сегодня важнейшее направление в 
расширении товарной специализации. 

http://www.enbek.gov.kz/node/250444�


 139

Ключевые слова: товарная специализация, сетевой торговый бизнес, сфера услуг. 
 

Глобализация экономических процессов, вхождение России в мировое экономическое 
сообщество и Всемирную торговую организацию требует исследования закономерностей 
развития торговли как важнейшей составляющей национальной экономики в новых для 
России условиях рынка. Торговый бизнес как опорная составляющая развитых 
экономических отношений во многом способствует решению главной задачи общественного 
производства  -  удовлетворению разносторонних потребностей людей. Именно торговля, 
реализуя, произведенную потребительскую стоимость, связывает, производство с 
потреблением и поддерживает баланс между спросом и предложением. 

Решение важной социальной задачи - удовлетворение потребностей потребителей в 
товарах народного потребления во многом зависит от развития розничной инфраструктуры. 

В настоящее время основной современный формат розничной торговли в РФ 
представляет сетевой торговый бизнес. Основными функциями розничной торговой сети 
являются: закупка товаров у поставщиков; организация завоза товаров в магазины; приемка 
и хранение товаров; подсортировка и подготовка к продаже; продажа товаров населению и 
мелкооптовым покупателям; наиболее полное удовлетворение спроса населения в товарах и 
услугах [1]. 

Сетевая форма организации розничной торговли предполагает создание ряда 
торговых точек с одной и той же товарной специализацией и под одной торговой маркой, 
управляются общим административным центром, пользуются общей торговой 
инфраструктурой и имеют единую политику, определяемую стратегией сети в целом. Это 
сектор рынка розничной торговли, совокупность предприятий торговли, использующих 
сетевую форму ее организации. 

Ключевым направлением развития федеральных торговых сетей в последние 
несколько лет стала региональная экспансия и укрупнение игроков рынка, поэтому 
отдельное внимание уделяется региональному аспекту развития торговых сетей и анализу 
сделок  в секторе продуктового ритейла.  

Говоря о перспективах развития российских торговых сетей, следует указать, что без 
государственной поддержки создать серьезную торговую сеть в стране нельзя. В частности, 
назрела необходимость в нашем законодательстве четко прописать, на каких условиях 
можно входить на российский потребительский рынок. К примеру, как в Великобритании, 
где четко определено, торговые предприятия каких типов можно строить зарубежным 
компаниям, их размер, минимальное число англичан, которых должно нанимать данное 
торговое предприятие, какой процент отечественной продукции должен присутствовать в его 
товарообороте, и т. д. [1]. 

Следует отметить, что в современных условиях более конкурентоспособны и имеют 
наилучшие перспективы те супермаркеты, которые способны сокращать издержки и 
предлагать покупателю любой, в том числе и недорогой товар. В долгосрочной перспективе 
сети супермаркетов и дисконтных магазинов (магазинов сниженных цен) будут развиваться 
наиболее динамично. 

Как показывает сложившаяся практика, мощный импульс  к развитию розничной 
торговли в России дал опыт функционирования западных торговых сетей. Первый магазин с 
иностранным участием был открыт в 1997 году в Москве - супермаркет розничной сети 
«Рамстор», который не сильно выделялся на фоне российских супермаркетов, например 
«Перекресток» или «Седьмой континент» [2].  

Главным результатом прихода крупных иностранных корпораций в российскую 
розницу стала борьба за снижение цен. Иностранные ритейлеры использовали свои договоры 
с крупными международными производителями продуктов питания и товаров народного 
потребления для получения самых низких цен на рынке. Для отечественных торговцев это, с 
одной стороны, стало проблемой, с другой - дало возможность научиться «продавливать» 
поставщиков.  
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Исходя из практического опыта, торговым компаниям проще входить на наш рынок с 
расширенной товарной специализацией (торговые площади от 5 тыс. кв. м, ассортимент 
продовольственных и непродовольственных товаров от 40 до 150 тыс. позиций), и это для 
них особенно привлекательно. Например, на непищевую продукцию в гипермаркетах 
приходится от 35 до 50% общего ассортимента. Непродовольственный сектор представлен 
самыми разными группами товаров: одежда и обувь, косметика, бытовая химия, 
электроника, различная бытовая техника, мебель, стройматериалы [2]. 

Низкий уровень наценки компенсируется масштабным товарооборотом, а высокая 
концентрация бизнеса позволяет экономить на логистике, оформлении документов и прочих 
расходах, что делает инвестиции более выгодными. Ведь самое важное при открытии и 
управлении крупным гипермаркетом это постоянное снижение издержек за счет отлаженных 
бизнес-технологий. [2]. 

Одним из последствий глобального финансово-экономического кризиса стало резкое 
снижение объемов импульсных продаж. Аналитики рынков говорят о возможном 
возвращении к операционным моделям, рассчитанным исключительно на планируемый 
спрос. И для этого есть все основания. Нынешнему кризису предшествовал небывалый 
потребительский бум. Это касается как развитых, так и развивающихся стран. Благодаря 
доступным кредитным ресурсам люди покупали гораздо больше, чем могли себе позволить. 
Люди, покупающие в кредит, искренне надеялись на то, что их будущие доходы покроют 
текущие расходы. Но эти надежды не оправдались. Как результат - потребители перешли в 
состояние жесткой экономии и вынуждены планировать личные расходы на несколько 
месяцев вперед. Такое поведение потребителей становится одним из основных трендов в 
рамках целых регионов.  

Реагируя на складывающуюся ситуацию, производители и продавцы принялись за 
разработку антикризисных решений, которые бы смогли обеспечить им адекватный эффект. 
Но все эти решения, по сути, пока сводятся к одному: убеждению целевой потребительской 
аудитории внести продвигаемый товар в список покупок, запланированных на ближайшие 
месяцы. События последних лет отчетливо показывают, что концепция дифференциации 
всегда будет работать на розничные сети, которые действительно знают, как использовать 
все преимущества сетевого бизнеса. 

Например, Up Store - это современный формат, который предполагает временные 
магазины, открываемые в торговых центрах (в т. ч., с использованием схемы «магазин в 
магазине») или нетрадиционных локациях (например, университетские городки, 
автостоянки, временная уличная торговля). 

В последнее время формат Pop-Up магазина становится все популярнее. Принято 
считать, что первый магазин в данном формате появился в 2004 году, когда японский дом 
моды Comme des Garсons (CDG) открыл Guerrilla Store в Берлине. Открывшись в столице 
Германии ровно на год, далее магазин отправился в кругосветное путешествие по маршруту: 
Сингапур - Лос-Анджелес - Глазго - Барселона. Guerrilla Store также появлялись в Любляне, 
Рейкьявике и Варшаве. Каждый магазин CDG работает ровно один год, при этом компания 
рекламирует свои торговые точки исключительно с помощью рекламных плакатов и с 
помощью рекламы «из уст в уста» (word-of-mouth advertising) [2]. 

Формат Pop-Up Store наиболее популярен в США и Великобритании. Так, в течение 
последних двух лет в Нью-Йорке открылось множество Pop-Up точек. А в Лондоне впервые 
была создана самая мобильная версия данного формата - проект London Fashion Bus. В 
настоящее время формат «Pop-Up Store» достаточно активно начинает развиваться в 
Восточной Европе и России. На наш взгляд, популярность Pop-Up магазинов - это своего 
рода требование времени: такой розничный формат приносит меньше издержек, а товары на 
волне ажиотажного спроса раскупаются намного быстрее и в больших объемах. К тому же, 
компании имеют возможность получить новых лояльных клиентов (или выйти на новые 
целевые аудитории). Например, такие сети как Target, Limited, Brooks Brothers достаточно 
эффективно используют преимущества формата Pop-Up Store с целью «захвата» новых 
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целевых групп. В условиях кризиса и тотальной экономии (как со стороны продавцов, так и 
покупателей) популярность мобильных магазинов, похоже, будет только расти.  

Розничные сети прикладывают немалые усилия для адаптации товарного 
ассортимента к особенностям потребления на локальных рынках. Однако тренд 
кастомизации выходит далеко за эти пределы. Кастомизация розничных продаж в 
действительности представляет собой идеальный инструмент, позволяющий наладить 
контакт с целевой аудиторией и организовать эффективную систему по обслуживанию 
клиентов.  Это многофункциональный инструментарий, который можно использовать с 
целью развития бренда и увеличения лояльности к бренду. Но только уровень развития 
контакта с целевой аудиторией может быть единственным показателем оценки 
эффективности кастомизации розничных продаж [2]. В этом случае в задачи управления 
входит обеспечение процесса формирования конкурентоспособного потенциала с четкой 
ориентацией на рыночную ситуацию на основе действия принципа кастомизации, 
способствующего достижению максимального удовлетворения потребительского 
суверенитета и потребительских предпочтений в условиях ограниченной 
платежеспособности и предсказуемости спроса на товар.   

Кастомизация (от англ. customer — клиент, потребитель) в общеупотребительном 
смысле — это «изготовление массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем ее 
комплектации дополнительными элементами или принадлежностями». Массовая 
кастомизация — производство продуктов и услуг для узкой аудитории с учетом ее интересов и 
требований. Основная задача кастомизации — создать у потребителя ощущение, что работа 
делается лично для него и удовлетворяет его личные потребности. Кастомизация считается 
идеалом взаимодействия по линии «поставщик товаров/услуг — клиент». Он не только 
привлекателен по этическим соображениям, но и экономически выгоден, поскольку 
обеспечивает конкурентное преимущество благодаря созданию более высокой стоимости 
(ценности) для клиента.   

Данная концепция также получила научное развитие у ряда исследователей под 
названием «сервисная фабрика». Основным инструментом, используемым для улучшения 
взаимодействия между производителем и потребителем, являются CRM -системы. Система 
управления взаимодействием с клиентами (сокр. от англ.  Customer Relationship Management 
System, CRM-система) — корпоративная информационная система, предназначенная для 
автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации 
о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и 
последующего анализа результатов.  CRM — модель взаимодействия, полагающая, что 
центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности 
являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.  

Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о 
потребителях, поставщиках, партнерах, а также о внутренних процессах компании. Функции 
для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей, 
управление качеством, обучение и повышение квалификации сотрудников компании, найм и 
развитие персонала, управление мотивацией персонала. Технологии для поддержки модели 
CRM должны являться частью общей клиентоориентированной стратегии любого 
современного торгового предприятия. 

Кастомизация, как мотивационная категория, идет после крупных продуктовых групп, 
и если же назначение самого продукта не подразумевает демонстрационные или 
гедонистические функции – говорить о кастомизации не представляется возможным. 
Критерий развития товарной специализации опять же прост и прозрачен: если потребление 
продукта может быть показным или доставлять удовольствие – рынок пойдет развиваться по 
этому пути. И значит, рано или поздно дойдет до такого состояния, когда потребителя может 
заинтересовать продукт, созданный по его особому заказу.  
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Как показал проведенный анализ, начиная с 2003 года крупные российские и 
международные торговые сети рассматривают возможности расширения в регионах. Более 
низкая арендная плата и растущая покупательная способность населения регионов будет 
привлекать больший объем инвестиций. Ключевые ритейлеры рассматривают в качестве 
своих потенциальных рынков города с населением свыше 500 тыс. человек. В зависимости 
от формата и целей, стоящих перед сетями, они будут выбирать один из следующих 
вариантов расширения в регионах: открытие фирменных магазинов, приобретение местных 
торговых сетей или франчайзинг. В прошлом году появилась новая тенденция - экспансия 
отечественных сетей за пределы России. Некоторые из них (например, «Перекресток», 
«Патерсон» и «Пятерочка») либо уже открыли новые магазины в странах СНГ, либо 
объявили о соответствующих планах. Развитие противоположностей (дискаунтеры и 
торговля предметами роскоши) в России, где среднему классу, по сути, еще только 
предстоит стать основой общества и где он составляет лишь малую часть населения, 
наиболее активно развиваются форматы, находящиеся либо на самом верху, либо в самом 
низу ценовой пирамиды. Дискаунтеры, например, являются крайне многообещающим 
форматом в России. Именно дискаунтеры и магазины «возле дома» постепенно вытеснят 
открытые рынки, киоски и другие архаичные форматы. На противоположном конце ценовой 
пирамиды - сегмент торговли предметами роскоши,  развитие которого особенно динамично 
наблюдается в центральных городах России. На российском рынке уже присутствует 
огромное количество международных торговых марок косметической и парфюмерной 
продукции, одежды, ювелирных изделий и автомобилей. Розничная торговля предметами 
роскоши находится на подъеме. Новой тенденцией является развитие продовольственных 
магазинов класса «люкс».  

На наш взгляд, модернизация российского сектора розничной торговли на основе 
расширения товарной специализации и изменения покупательских предпочтений уже 
сегодня придает процессу совершения покупок оттенок развлечения. Несмотря на кризис, 
благодаря росту доходов повышается спрос на качественный товар, и современные формы 
товарной специализации станут более доступными для населения, доля которых по 
прогнозам аналитиков в ближайшие три-четыре года заметно удвоится.  
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In the article the problems associated with the implementation of socio-economic development of Ukraine. The 
analysis system defects that affect the degree of budget programs and achieve their goals. When funding programs 
established violations of legislation and inefficient management and use of budget funds, which negatively affects the 
dynamics of renewal and construction of modern infrastructure in the regions and to provide appropriate services. The 
results of the study suggested some measures to improve the situation. 

Keywords: state budget, local budgets, budgetary funds, spending money, inefficient use of funds, the program, 
regions 

 

В статті досліджуються проблеми пов’язані з реалізацією програм соціально-економічного розвитку 
регіонів України. Проаналізовано системні вади, які негативно впливають на ступінь виконання бюджетних 
програм та досягнення їх мети. При фінансуванні програм встановлено факти порушень законодавства та 
неефективного управління і використання бюджетних коштів, що негативно впливає на динаміку оновлення 
та будівництво сучасної інфраструктури в регіонах та надання відповідних послуг. За результатами 
проведеного дослідження запропоновано деякі заходи покращення ситуації. 

Ключові слова: державний бюджет, місцеві бюджети, бюджетні кошти, розпорядники коштів, 
неефективне використання коштів, програма,  регіони 

 

One of the reasons for low investment attractiveness of Ukraine is underdeveloped 
infrastructure. Despite the favorable geographical location of settlements, marine, industrial or 
agricultural complex, resort and recreation or tourism sector, investors are reluctant to invest in the 
Ukrainian economy. 

Due to infrastructural, economic and social problems of regions can not fully realize all 
available natural potential of these areas. 

Meanwhile, according to О. Balatskiy, man has always tried to use wealth and other 
resources for their well-being [1, р.340]. 

Lack of modern social infrastructure affects the quality of life in every corner of Ukraine. 
Poor technical condition of water supply networks leads to water loss and affects the quality of 
water. Older homes that are in disrepair and subject to emergency repairs relocation of tenants. 
Broken roads make it impossible to develop modern traffic. 

The overall socio-economic situation in all regions complicate other regional problems - the 
presence of zones of ecological disaster, the critical state of small towns, cutting the difference in 
the economic development of certain areas, including agricultural areas, and other issues [2, р.53]. 

To normalize the situation, the Government of Ukraine annually finances a number of 
programs in the sphere of housing and communal services, building roads, the general socio-
economic development. 

It should be noted that such program financing sustainable socio-economic, environmental 
and cultural development of villages, cities, territories approved the corresponding period of 
government, under the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

The program usually is to ensure sustainable socio-economic, environmental and cultural 
development town, city, region, and an effective investment and innovation policy, the creation of 
new jobs, improve people's lives. 

The expected results of the program typically include measures that will make it possible: to 
ensure sustainable socio-economic, environmental and cultural development of these areas; create 
the right conditions to attract investment in social and economic development; create the 
appropriate number of new jobs and reduce unemployment and so on. 

To implement the fiscal program is planned to perform certain actions with an appropriate 
amount of funding (broken down by year, the deadline, the responsible executors estimated 
amounts and sources of funding) for directions. 

In terms of financing sources indicated, as the state budget is expected to direct the 
implementation of the program as funds from local budgets and other sources not prohibited by the 
legislation funding. 

It should be noted that the issue of regional development and financing of various socio-
economic programs are constantly in the field of local scientists, including well-known works: Z. 
Varnaliy, S. Vovkanych, O. Balatskiy, V. Heеts’, V. Kravtsiv, E. Libanova and others. However, 
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the slow pace of development of regions, lack of financing regional activities, indicates the need for 
continued scientific research. 

The aim is to establish a range of gender issues in the financing of socio-economic 
development and find ways to improve the situation in order to enhance the positive trends and 
ensure changes in regional development. 

The National relevance and importance for sustainable regional development is the need to 
eliminate issues that hinder socio-economic, environmental and cultural development of towns, 
cities and territories. Out of these territories for new stages of development, the use of features of 
regions to increase local revenues and address pressing regional issues. 

Among the possible directions of allocation of budget funds in the implementation of socio-
economic development, most funds sent to: 

 Development Housing and transport infrastructure; 
  The development of industry and ports; 
 The development of humanitarian and socio-cultural sphere; 
 Providing towns, cities, territories drinking water; 
 Environmental rehabilitation and preservation of unique flora and fauna; 
 Prevention of dangerous geological processes; 
 The development of agriculture, forestry, industry; 
 Promotion of small and medium businesses and others. 

If we consider the directions of allocation of budget funds in more detail it provides, for 
example to provide: 

- The environmental improvement and ensuring the preservation of unique flora and fauna, 
providing towns or cities complete quality system and treatment plant (including construction and 
reconstruction of treatment facilities, municipal collection system and treatment of surface waste 
water, construction, restoration and reconstruction of sewage networks); implementation of 
measures to preserve the unique flora and fauna (drafting land landscape reserve of national or local 
importance, etc.); 

- In housing and transport infrastructure: providing city gas, gasification of rural settlements 
(construction of pipeline gas pipelines in rural areas, gasification of residential buildings); 
development and improvement of transport infrastructure (construction of trolley lines, for example 
from the depot to residential neighborhoods); the transfer of housing stock to the territorial 
community; uporyadzhennya land relations in the administrative-territorial boundaries of 
settlements, towns, etc; 

- To provide villages, towns, cities, drinking water, development of "Drinking Water" or 
"environmentally friendly water city", drinking water villages etc. 

- Humanitarian and socio-cultural field: the work on uporyadzhennya historical sites, 
implementation of measures for development of material base of educational institutions 
(construction of sports, school playgrounds), health facilities (construction, such as Cancer Center 
in, purchasing ambulances ) an increase in the village or town land area of health or recreational 
purpose, an information base of investment attractive projects in the field of tourism and resort 
business; 

- In the industrial sector and ports: sea commercial port development in coastal towns 
(development of port development scheme, construction of sea ferries and floating piers, moorings 
katernyh reconstruction), the opening of crossing points on the state border, etc; 

- To promote the development of small and medium business, creation of urban business 
centers and business incubators. 

Analysis of socio-economic development shows that sometimes their provisions do not 
conform to the laws of Ukraine, and not further substantiated figures in their implementation creates 
the preconditions for failure of these programs in a timely manner and failure to reach the goal of 
the program. 

For example, contrary to Article 9 of the Law of Ukraine "On state earmarked programs" 
[3], often missing payments (study) the volume of financing of the programs in terms of sources 
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and objects, while in determining other sources of funding specific investors by documents that 
indicate the conclusion of agreements, protocols and no intention eventually creates conditions 
failure to action programs. Sometimes, in violation of Article 9 of the Act, public assessment of 
projects and programs not carried out, indicating the failure of the Ministry of Economy of Ukraine 
(as a state customer) requirements of Article 8 of the law on management and control for 
development programs. 

Quite often, when drafting a Concept of socio-economic, environmental and cultural 
development of towns, cities, territories, and most programs do not comply with Articles 6 and 9 of 
the Law of Ukraine "On state earmarked programs" [3], resulting in these programs do not contain 
the list performance indicators (economic, social, environmental, etc.) to be achieved as a result of 
the program (in quantitative terms over the years). For this reason, difficult to assess the 
achievement of objectives and effectiveness of budget funds in the performance of individual 
programs and activities in general. It also is a major cause of unsystematic management of the 
implementation of program activities at central and local levels. 

Our research shows that despite the fact that at the state level is sufficient legal framework 
regulating mechanism development and implementation of state programs, however, the formation 
and organization of the implementation of the socio-economic development of regions, sometimes 
carried out haphazardly and with the absence of agreed-making between central and local 
authorities, which affects the timeliness and completeness of these funding programs, analysis and 
control of their activities. 

In the implementation of socio-economic development to them often, the Cabinet of 
Ministers of Ukraine introduced changes to the amounts of financing activities. As a result of these 
actions, planned funding is constantly adjusted, indicating the lack of validity of indicators of actual 
requirements necessary budget funds for the program. 

In the implementation of socio-economic development to them often, the Cabinet of 
Ministers of Ukraine introduced changes to the amounts of financing activities. As a result of these 
actions, planned funding is constantly adjusted, indicating the lack of validity of indicators of actual 
requirements necessary budget funds for the program. 

Our analysis of proposals for the volume of necessary financial resources indicates that the 
targets are formed on the basis of the indicative amount of financing defined by the program 
without any calculations and studies that the requirements of Article 7 of the Budget Code of 
Ukraine [4] in terms of the principle of reasonableness planning budget allocations. 

The results of our study, the main financial burden in implementing most measures of socio-
economic development of the territories entrusted to the State Budget of Ukraine (according to our 
estimates over 70.0% of financial resources) reshu funds account for local budgets and other 
sources of funding. 

Due to limited funding, much of the measures under the program of socio-economic 
development of towns, cities and areas generally not funded and are not satisfied. This situation 
brings a dissonance and states the fact indiscriminate nature of funding of these programs. 
Meanwhile, the failure of actual needs finance adjustment programs and sources of financial 
support, taking into account the rising cost of construction work carries a certain uncertainty about 
the future of the program. In this situation, the program is in jeopardy and may eventually develop 
into a significant burden for the state budget. 

Thus, the efficiency audit of the state budget provided in 2011-2013 and the first half of 
2014 the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine for the construction of the Dniester 
hydro accumulating power station (HAPS) showed that expenditures of the state budget funds and 
loans under state guarantee on construction of the first phase of the Dniester hydro accumulating 
power stations (HAPS) increased from 115 million. UAH. specified original plan allocations to 
almost 2.2 billion. UAH., that is 19 times [5].  

Not performed or under-executed measures of socio-economic development are of great 
social importance for residents of the territory and affect their living conditions. For example, by 
not providing the population with drinking water, no construction work on gasification of 
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settlements, not overhaul of educational institutions, health care and so people do not get high-
quality educational services, medical services, improving their housing and utility conditions. 

The results of our study, lack of public discussion of projects under the programs and their 
state examination in individual events at the stage of development of the conditions for their failure. 
For example, the absence of the General Scheme of Commercial Sea Port makes it impossible for 
strategic planning towards increasing maritime cargo and cruise tourism. 

Among the measures of social development are often not implemented measures related to 
the transportation of the inhabitants of the cities, the problems of medical support, construction of a 
social nature. 

For example, the incidence of various diseases (cancer, cardiovascular) is growing, but 
concrete steps in this direction, local authorities does not, because for a long time not developed 
such design estimates for the construction of a district hospital or diagnostic center. 

Thus, the efficiency audit of the state budget allocated to the Ministry of Health of Ukraine 
in 2013 and the first half of 2014 for the treatment of patients with cardiovascular and 
cerebrovascular diseases showed. Among the diseases of the adult population of these diseases rank 
first, accounting for 66 percent. in the structure of causes of death of citizens. This figure is among 
the highest in Europe. Each year, through the heart and vascular disease in Ukraine die about 460 
thousand. People. Stroke higher than in developed countries in Europe 11-13 times. Diagnosed 
annually in the country about 50 thousand. Cases of myocardial infarction. However, still not 
established centers / department to provide highly modern medical care, and a system of functional 
diagnostics and clinical supervision of patients. Insufficient budgetary allocations did not allow the 
ministry to upgrade physical infrastructure of health facilities, provide sufficiently patients 
medpryznachennya products necessary for surgical intervention, to create public registries of 
patients to assess the effectiveness and timeliness of care, introduction of modern treatment 
protocols, planning and calculation of the need for medicines and medical devices for the relevant 
category of patients [6].  

Our results indicate that there are cases where construction work performed but not 
purchased the equipment or medical equipment is alleged, but transferred some private company for 
temporary storage. Later it turns out that this is equipment that were long in the open air, came 
down. In such mismanagement and irresponsibility of officials, people lose their ability to obtain 
timely, quality services, and the state is experiencing significant losses. 

As a result, failure management programs scheduled time, residents are forced to stay the 
winter in unheated apartments, no hot water and other benefits of civilization. And this is on 
condition that these objects over time were sent from the state and local budgets considerable sums 
of money. 

It should also be noted that government often does not have this situation. Since, in some 
cases, reports on the implementation of socio-economic development contain data that does not 
correspond to the real situation and were given gross errors that the Cabinet of Ministers of Ukraine 
by certain ministries, especially the Ministry of Economy accounted distorted information about the 
implementation of the programs. As a result, the Ministry of Economy, instead of assessing the 
effectiveness and suggestions for the further implementation of the programs, only informed the 
Cabinet of Ministers of Ukraine about the need to ensure their implementation in the next budget 
period. In such a situation, lost direct link between the funds allocated and the results achieved and 
vidterminovuyetsya for a certain period of time, development of infrastructure. 

The practice of implementation of socio-economic development of territories shows that 
main funds and their departments is not ensured effective management of the state budget and state 
proper monitoring of financial discipline, accounting, reporting. As a result, numerous events 
programs are not fully met, violated the requirements of the current legislation allowed the 
inefficient management and use of public funds. 

Thus, the efficiency audit of subvention from the state budget to local budgets for 
construction, repair and maintenance of streets and roads communal property in settlements 
vsta¬novleno that local authorities due to partial non-use allocations of time had been completed 
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some work, eks¬pluatatsiyu not introduced in a number of planned facilities effectively carried out 
management and use of grants in the amount of 215.8 million. UAH [7, р.103]. 

According to the audit cost-effectiveness of the Budget allocated to measures for socio-
economic development Kharkiv and Poltava regions, found that spending units in Kharkiv and 
Poltava regions in spending violation of the law, namely the exercise public procurement procedure 
of capital expenditures in the amount of 58.4 million. UAH. and 26 million. UAH., and ineffective 
use of budget funds in the amount of 6.7 million. UAH. and 7.2 million. UAH. respectively. In the 
Poltava region due to inefficient management of the state budget did not provide complete works in 
a series of settlements construction area of water supply, underwater pipelines, repair and 
rehabilitation of you 5 health care institutions and 3 educational institutions. In the Kharkiv region 
due to inefficient management of funds in some localities did not provide building of work on 
treatment plants, works on water supply, electricity, repair of buildings, repair of roads and adjacent 
pavements [8, р.150]. Our results indicate that by not doing certain measures of socio-economic 
development of the territories can not hold back in these regions fall in production, reduce 
unemployment, reduce the amount of wage arrears and so on. Socio-economic development of 
some areas in Ukraine, despite some improvements, still does not have a significant impact on the 
improvement of socio-economic development of towns, cities, regions, due to deficiencies 
formation programs themselves, the inefficient use of budget funds, irresponsible management of 
the local and central government. 

The causes of inefficient use of funds show low executive discipline of all participants in the 
budget process [9, р.152].  

Failure to comply with the law, limited and haphazard nature of financing, inefficient 
management and use of budget funds makes it possible to achieve the goal of socio-economic 
development, thus raise the level of public service. 

In our opinion, it is necessary to remedy the situation: 
 Comply with legal and regulatory standards in the design as a concept and projects of socio-

economic development; 
 To plan funding for real terms; 
 Plan activities, primarily the investment direction, affecting the economic potential of village, 

town, region; 
 Comply with deadlines and funding of program activities; 
 To ensure the rational and efficient use of public funds; 
 Concentrate effort (intellectual, physical, financial, technical) to achieve the objective of the 

program. 
Complete the software task is difficult, especially in conditions of limited financial possibilities 

of the budgets of all levels. However, given the changes that we hope would follow necessarily, due to 
the introduction in Ukraine related reforms, including in the public sector, will provide growth of state 
and local budgets. 

Fiscal decentralization, will contribute to filling the revenue part of local budgets, local 
authorities will help resolve regional issues of social and economic nature much faster and better. 
Thus, in our opinion, should increase spending units responsible for the efficient use of budget 
expenditures. The impact of budget programs provide an appropriate level social and economic 
development, promote financial and macroeconomic stabilization Ukraine, investment flows and 
rising welfare. 
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the development and use of innovative building construction company. 
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Рассмотрена необходимость моделирования инновационных процессов, позволяющих имитировать и 
анализировать многовариантные ситуации, возникающие при формировании и использовании инновационного 
потенциала строительного предприятия. 

Ключевые слова: строительное производство, инновационные процессы, математические модели. 
 

Как известно, проблема выбора приоритетов при рассмотрении вопросов селективной 
поддержки производителей и потребителей инновационной продукции, отбора наиболее 
перспективных инновационно-инвестиционных проектов является одной из наиболее 
сложных задач в условиях известных финансовых ограничений и многовариантности 
решений. Ее сложность определяется необходимостью учета специфики сложившихся в 
экономике системных связей межотраслевого характера, потребностями проведения 
сопоставительного анализа прямых и косвенных макроэкономических эффектов, которые 
могут быть инициированы в экономике в условиях различных вариантов управленческих 
решений. Поэтому возможно их формализованное математическое описание – 
математическое моделирование инновационных процессов, позволяющих имитировать и 
анализировать многовариантные ситуации, возникающие при формировании и 
использовании инновационного потенциала строительного предприятия. 

Процесс разработки моделей начинается с отбора наиболее существенных признаков 
объекта и последующей интерпретацией этих признаков с помощью математических формул 
и уравнений.  
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Главной задачей моделирования инновационной деятельности строительного 
предприятия является оптимизация затрат и результатов, решаемая путем обеспечения 
максимума результата при использовании предельного ограничения количества 
инновационных ресурсов и минимума затрат для достижения четко установленного 
результата использования инновационного потенциала.  

Новизна результатов НИР может быть определена путем сопоставления степени 
отличия полученных результатов работы от известных (существующих) аналогов. Возможны 
следующие варианты: 

 принципиальное отличие — получение новых научных знаний (открытие, закон, 
закономерность, принцип, новая технология, новые материалы, вещества и т.д.), 
основа которых защищена охранными документами (патентами, авторским правом, 
дипломом на открытие и т.д.); 

 существенное развитие — развитие научных знаний и комплексное существенное 
улучшение существующих материальных объектов на основе известных принципов с 
использованием изобретений, определяющих основу объекта; 

 развитие научных знаний (проверка, уточнение, конкретизация известных научных 
положений) и совершенствование существующих материальных объектов с 
улучшением объекта в целом или его отдельных элементов.  
Непрерывно возрастающий поток нововведений в строительном производстве 

приводит к расширению множества действующих и осваиваемых технологических 
процессов. Каждый технологический процесс имеет свои преимущества и недостатки, свою 
область экономически целесообразного применения. В этой связи является актуальным 
решение следующих задач [2]: 

1) определение стратегии совершенствования действующих и вновь осваиваемых 
технологических процессов, т.е. определение очередности развития и уровня 
совершенствования различных подсистем техпроцессов; 

2) разработка достаточно важных процедур выбора лучшего технологического 
процесса для условий изготовления конкретной строительной продукции; 

3) обоснование оптимального уровня технико-экономических характеристик 
технологического процесса, например характеристика заготовки, концентрация операций, 
уровень механизации и автоматизации и т.д. 

Постановка задачи и методика оптимизации решения отдельных задач строятся 
следующим образом: 

1) проводятся обоснование и выбор для условий изготовления конкретной продукции 
на основе лучшего из множества конкурирующих технологических процессов; 

2) оптимизируются технико-экономические характеристики детали-заготовки и 
параметры технологического процесса ее получения. 

При обосновании и выборе предпочтительного варианта на ранних стадиях 
проектирования технологических процессов целесообразно использовать 
многокритериальный подход, так как наукоемкие технологические процессы, как правило, 
при разработке и их использовании имеют многочисленные и часто взаимно противоречивые 
проявления в разных сферах строительного производства. 

В общем виде многокритериальная модель задачи выбора лучшего варианта, 
например, внедрения инновации, может быть представлена в виде следующего набора 
элементов [1]: 

<t,s,a,u,f,p,r>,                        (1) 
где t — постановка задачи; s — множество решений; а — множество критериев; и — 

множество шкал решений; f — отображение множества допустимых решений в множестве 
векторных оценок; р — система предпочтений, высказанных лицом, принимающим решение 
(ЛПР); r— правило выбора решения (решающее правило). 

Для оценки альтернатив, характеризуемых показателем иj, i = 1…. т предлагаются 
различные способы формирования обобщенных критериев. 
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Основные проблемы, возникающие при построении многокритериальных задач, 
связаны с преодолением трудностей «неопределенности», т.е. с отсутствием информации, 
необходимой для принятия надежного решения. 

Опыт обоснования и выбора вариантов развития наукоемких технологических 
процессов показывает также, что часто приходится решать следующие проблемы: отсутствие 
полного перечня возможных вариантов  инновационных процессов; отсутствие полного 
перечня критериев, характеризующих эффективность применения инновационных 
процессов; отсутствие надежных методов оценки критериев; отсутствие методик оценки 
интегрального взаимодействия, совокупности — весьма противоречивых факторов и крите-
риев эффективности техпроцессов; изменение системы предпочтений ЛПР; отсутствие 
решающего правила, позволяющего выбрать лучший вариант.  

В настоящее время действует типовая технология отбора НИОКР, имеющих высокий 
инновационный потенциал, формирования на их базе инновационных проектов с 
определением организационных и финансовых схем их реализации (компьютерная 
программа, апробированная на 1000 проектов, в том числе строительных).  

На основании типовой технологии обора НИОКР, имеющих высокий инновационный 
потенциал, формулируются основные критерии совершенствования оценки научно-
технических новшеств, определяются модели технико-экономического обоснования выбора 
варианта наукоемкой продукции, технологии и производственного потенциала с 
использованием экономико-математических методов, выбирается методология 
ценообразования на наукоемкую продукцию. Все это позволяет использовать научный 
экономический и математический арсенал в схемах отбора наукоемких продуктов труда и 
претендентов на проведение инновационных работ на строительном предприятии.  

В совокупности инновационный потенциал строительного предприятия представляет 
собой сложную нелинейную функцию потенциалов отдельных видов ресурсов и 
определяется в первую очередь наиболее сильной составляющей ресурсной базы 
инновационного процесса, создающего возможности повышения конкурентных 
преимуществ строительной продукции. 

Учитывая, что при концептуальном подходе к моделированию конкурентоспособного 
потенциала большинство его параметров изменяются во времени,  целесообразно 
использовать динамические модели,  в которых время присутствует в качестве одного из 
основных факторов. В динамических моделях появляется возможность отразить во времени 
процесс функционирования и развития экономического потенциала. По способу 
математического описания процессов, происходящих в системе, возможно применение двух 
видов моделей: аналитических и алгоритмических. 

Аналитические модели разрабатываются с использованием алгебраических 
выражений, систем алгебраических и дифференциальных уравнений с соответствующими 
ограничениями на переменные. На начальных этапах исследования экономического 
потенциала это наиболее приемлемый вариант моделирования, позволяющий с достаточной 
надежностью анализировать и интерпретировать получаемые результаты. Примером таких 
моделей могут быть односекторные модели экономики типа производственных функций. 
Однако по мере углубления исследования экономического потенциала, приближения к 
реальным процессам целесообразно использовать алгоритмические модели, сочетающие в 
себе строгие математические формы описания с логическими и эвристическими 
процедурами. Следует, однако, отметить, что на сегодняшний день методология разработки 
алгоритмических моделей разработана недостаточно для практической реализации. 

Стохастические модели учитывают вероятностный характер параметров 
моделируемого процесса. 

С позиции формы отражения причинно-следственных связей в системе 
экономического потенциала могут быть использованы детерминированные модели. 

Детерминированные модели оперируют зависимостями, в которых каждому набору 
исходных данных соответствует единственное значение получаемого результата. Задавая 
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конкретные значения переменным, которые могут быть достигнуты в будущем, можно 
получить реально возможное состояние экономического потенциала, описанное 
детерминированной моделью. В случаях, если причинно-следственные связи в системе 
экономического потенциала носят неустойчивый, вероятностный характер, возможно 
использование стохастических моделей. 

Стохастические модели учитывают вероятностный характер параметров 
моделируемого процесса. Для определенного набора исходных данных в таких моделях 
определяется единственно возможное распределение вероятностей случайных событий по 
результирующему параметру или один случайный результат из множества возможных по 
закону случайных чисел. 

Решающее значение при моделировании экономического потенциала как 
целенаправленной управляемой системы имеет выбор метода отображения процесса 
управления. В этом случае возможны три варианта моделей: модели с программным 
управлением, оптимизационные и имитационные. 

Модели с программным управлением предполагают целенаправленное 
функционирование системы по жестко заданной схеме поведения ее элементов на весь 
период использования модели. Для условий функционирования экономического потенциала 
использование этих моделей ограничено, так как они не учитывают взаимосвязей между 
элементами, не адаптируются к изменению внешних условий. 

Наибольший практический интерес для моделирования экономического потенциала 
представляют оптимизационные модели, основанные на методах математического 
программирования – линейного и динамического. В данных моделях управление 
осуществляется посредством оптимизации заранее выбранных критериальных параметров 
при заданных ограничениях на переменные. Ограниченность применения этих моделей 
обусловлена недостаточно полным отражением сложных процессов функционирования и 
развития экономического потенциала с помощью линейных математических выражений с 
последующей их оптимизацией. 

В последнее время при моделировании социальных и экономических систем 
используются имитационные модели. В данных моделях по заданной программе, с учетом 
внешних условий, моделируется деятельность исполнительных элементов системы на 
первом и каждом последующем шаге. С помощью имитационной модели можно проследить 
влияние различных внешних и внутренних факторов на характер деятельности отдельных 
элементов и подсистем экономического потенциала. 

Обобщая приведенную выше классификацию моделей, можно предложить для 
моделирования экономического потенциала региона концептуальное направление 
моделирования с разработкой системы моделей статического и динамического типа с 
аналитическим способом математического описания процессов, носящих 
детерминированный  характер. 

Модели с программным управлением предполагают целенаправленное 
функционирование системы по жестко заданной схеме поведения ее элементов на весь 
период использования модели. Для условий функционирования экономического потенциала 
использование этих моделей ограничено, так как они не учитывают взаимосвязей между 
элементами, не адаптируются к изменению внешних условий. Наибольший практический 
интерес для моделирования инновационного потенциала представляют оптимизационные 
модели, основанные на методах математического программирования  линейного и 
динамического. В данных моделях управление осуществляется посредством оптимизации 
заранее выбранных критериальных параметров при заданных ограничениях на переменные. 
Ограниченность применения этих моделей обусловлена недостаточно полным отражением 
сложных процессов функционирования и развития экономического потенциала с помощью 
линейных математических выражений с последующей их оптимизацией [1].  

Таким образом, разработка и внедрение в практику действенных модельных 
инструментов, позволяющих осуществлять выбор более целесообразных приоритетов 
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использования инновационных ресурсов, может стать заметным вкладом в 
совершенствование инструментария и механизма принятия решений в области инновационо-
инвестиционной политики строительного предприятия, обеспечит повышение ее 
результативности и позитивного влияния на ускорение роста конкурентоспособности 
отечественной экономики.  
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Relevance of Subject. The modern world could twice witness where the path of lie, 
totalitarianism, and violation of international law rules and personal liberty leads. In the first case, it 
was Germany and its defeat in 1945, and in the second case, it was the USSR and its collapse in 
1991. Today, we can see another direct and gross violation of international law rules in Ukraine. 

Main Body. Principles of international law are the most important and generally accepted 
rules of conduct of international entities in relation to primary matters of international life and 
constitute legitimacy criteria for other rules adopted by states in the field of international relations 
as well as for actual conduct of states. 

Principles of international law are peremptory norms of international law, or jus cogens 
norms (a so called peremptory norm is a norm the disposition of which is drafted in a manifest and 
categorical form. According to Article 53 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 
such a norm is accepted and recognized by the international community of states as a whole as a 
norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm 
of general international law having the same character). As peremptory norms, principles of 
international law may not be cancelled by any other special regulations or modified due to any 
specific circumstances. 

Basic sources of modern and applicable principles of international law are: the Charter of 
the United Nations, the 1970 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Co-operation among States, and the 1975 Helsinki Final Act of the Conference on 
Security and Co-operation in Europe. According to the above documents, the fundamental 
principles of international law are as follows:  

1. The principle of refraining from the threat or use of force; 
2. The principle of settling international disputes by peaceful means; 
3. The principle of non-intervention in matters within the domestic jurisdiction of any 

state; 
4. The duty of states to co-operate with one another; 
5. The principle of equal rights and self-determination of peoples; 
6. The principle of sovereign equality of states; 
7. The principle of fulfillment in good faith of obligations under international law; 
8. The principle of inviolability of frontiers; 
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9. The principle of territorial integrity of states; 
10. The principle of respect for human rights and fundamental freedoms [2]. 
With regard to the issue at hand, it can be argued with confidence that, by committing 

aggressive actions against Ukraine, the Russian Federation violated all the fundamental principles 
of international law. We shall now justify this statement. 

To begin with, let us remind you the key facts and dates. 
In November 2013, Ukraine was to sign the Association Agreement with the European 

Union. The signature was to take place on November 29, 2013, at the Eastern Partnership Summit 
in Vilnius (held on November 28 to 29). However, for some reasons, the Association Agreement 
was not signed. A peaceful assembly mainly participated by students of higher educational 
establishments gathered in protest on the Maidan Nezalezhnosti Square in the center of Kyiv. On 
November 30, 2013, top Ukrainian governmental officials ordered the law enforcement authorities 
to disrupt the rally. As a result of this attempt to remove the tent city and the later adoption of the 
laws by the Verkhovna Rada on January 16, 2014, which tightened the penalties for participating in 
mass riots, the rally turned into a violent anti-president and anti-government protest. Further, on 
January 19, the opposition leaders convened the "people's meeting" in Kyiv that ended up in clashes 
between radical protesters and the police troops. The opposition demanded that government resign 
and the European integration be pursued. On the following days, the protesters started taking over 
the buildings of Regional Government Administrations. In the west of Ukraine, these actions were 
successful, while such attempts were precluded by law enforcement authorities in Ukraine's central 
regions. The situation quickly escalated into a massive bloodshed later, on February 18, 2014. At 
the meeting of the Verkhovna Rada of Ukraine, the opposition demanded immediate restoration of 
the parliamentary-presidential form of government and renewal of the 2004 Constitution. At the 
same time, clashes between the protesters and the police resumed in Kyiv which resulted in tens of 
deaths. The situation in the west of Ukraine escalated to a critical level. According to the Ministry 
of Health of Ukraine, 77 people died from February 18 to 21, 2014, in Kyiv and, according to the 
Ministry of the Interior, 16 policemen died. 

On the night of February 21 to 22, 2014, President V. Yanukovych left Kyiv; after that, on 
February 22, the Verkhovna Rada passed a resolution which stated that Yanukovych 
"unconstitutionally resigned from his constitutional mandate" and failed to fulfill his obligations, 
and according to which early presidential elections were scheduled for May 25, 2014. The 
Chairman of the Verkhovna Rada A. Turchynov was charged with the functions of the President of 
Ukraine, while A. Yatseniuk became the Prime Minister of Ukraine; also, a provisional government 
was set up. The law enforcement authorities instituted criminal proceedings in connection with the 
mass murders of civilians and, accordingly, Yanukovych and a number of other officials were put 
on the wanted list. The new Ukrainian government was recognized by the European Union and the 
United States [5].  

Further, on March 1, 2014, the Russia's Council of the Federation authorized sending the 
Russian army to Ukraine. The Russian President V. Putin requested the Council of the Federation to 
issue this authorization by reference to the allegedly "extraordinary situation" in Ukraine and the 
supposed threat to life of the Russian citizens and military personnel of the Russian Armed Forces 
in Ukraine. It should be noted in this regard that, pursuant to Sec. 20 of the Military Doctrine of the 
Russian Federation approved by the Decree of the President of Russia, dated February 5, 2010, the 
Russian Federation considers it lawful to employ the Armed Forces and other military forces for 
repelling aggression against it and (or) its allies, maintaining (restoring) peace by resolution of the 
United Nations Security Council and other systems of collective defense, and for ensuring defense 
of its citizens located outside the Russian Federation, pursuant to the generally accepted principles 
and norms of international law and international treaties of the Russian Federation. It was on the 
basis of this document that the decision was made to hold the referendum in the Autonomous 
Republic of Crimea and annex it to the Russian Federation.  

One should consider that, according to Article 2 of Law of Ukraine No. 5475-VI "On All-
Ukrainian Referendum", dated November 6, 2012, an all-Ukrainian referendum is one of the forms 
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of direct democracy in Ukraine and a method for the direct exercise of power by the Ukrainian 
people; at such referendum, citizens of Ukraine adopt (approve) resolutions with respect to national-
level matters by voting by secret ballot in the manner as provided by the applicable laws. Pursuant 
to Article 73 of the Constitution of Ukraine and Article 3 Section 2 of the Law of Ukraine "On All-
Ukrainian Referendum", any matters related to changing the administrative and territorial division 
of Ukraine may be decided only at an all-Ukrainian referendum. The all-Ukrainian referendum may 
be conducted by resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine or the President of Ukraine subject to 
their scope of powers, as well as upon request of at least three million Ukrainian citizens who have 
the right to vote, provided that the signatures supporting the referendum are collected no less than in 
two thirds of all regions and that at least one hundred thousand signatures are collected from each 
region (Article 72 para. 2 of the Constitution of Ukraine). The official construction of this provision 
of the Constitution is set out in Decision No. 6-рп/2008 of the Constitutional Court of Ukraine, 
dated April 16, 2008.  

Thus, we can infer that the events of March 11, 2014, which occurred in the Autonomous 
Republic of Crimea and are referred to as the "Crimean referendum" cannot at all be regarded as the 
expression of will and are not a referendum, no matter how this institute of civil and law-based 
society is understood; consequently, its results cannot be legitimate.  

However, as is known, the executive power of the city of Sevastopol and of the Autonomous 
Republic of Crimea was subsequently changed. Crimea was declared independent and the so called 
"all-Crimean referendum" was held following which the Crimean self-appointed government 
requested Russia to authorize Crimea's integration into the Russian Federation; after that, Russian 
military forces marched into Crimea. 

Later, in a middle April, 2014 Russian Federation by the armed criminal terrorist groups 
separate parts of the Donetsk and Lugansk areas. Ukrainian government in reply declared about the 
lead through of the Anti-terror operation with bringing in of Military powers of Ukraine. Gradually 
opposition outgrew in a scale military conflict. 

In such a way, the above events in Ukraine and actions of the Russian government are direct 
evidence of the violation of such fundamental principles of international law as: 

 the principle of territorial integrity of states;  
 the principle of non-intervention in matters within the domestic jurisdiction of any state;  
 the principle of inviolability of frontiers;  
 the principle of sovereign equality of states;  
 the duty of states to co-operate with one another; and 
 the principle of equal rights and self-determination of peoples.  
So what did Russia violate by its aggressive intervention in matters of the sovereign 

independent state of Ukraine? Let us analyze in brief the meaning of some of the principles of the 
United Nations.  

1. The principle of territorial integrity of states. This principle became established upon 
adoption of the Charter of the United Nations which prohibited the threat or use of force against the 
territorial integrity or political independence of any state. The participating states must respect the 
territorial integrity of each of the participating states. Accordingly, they must refrain from any 
action inconsistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations against the 
territorial integrity, political independence or the unity of any participating state, and in particular 
from any such action constituting a threat or use of force. The participating states must likewise 
refrain from making each other's territory the object of military occupation or other direct or 
indirect measures of force in contravention of international law, or the object of acquisition by 
means of such measures or the threat of them. No such occupation or acquisition will be recognized 
as legal. 

2. The principle of non-intervention in matters within the domestic jurisdiction of any 
state. The modern meaning of this principle is in general set forth in Article 2 para. 7 of the Charter 
of the United Nations and further detailed in authoritative international documents, such as the 1970 
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation 
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among States, the 1965 Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs 
of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty, and others. 

International law does not regulate domestic political matters of states; for this reason, 
intervention is any actions taken by states or international organizations to attempt to prevent a 
subject of international law from resolving any matters within its domestic purview. In particular, 
every state has an inalienable right to choose its political, economic, social, and cultural systems, 
without interference in any form by another state, and no state shall organize, assist, foment, 
finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent 
overthrow of the regime of another state, or interfere in civil strife in another state. 

An exception to this general rule are coercive actions as set forth in Chapter VII of the 
Charter of the United Nations, namely, actions that may be taken with respect to threats to the 
peace, breaches of the peace, and acts of aggression. Currently, many international law experts 
recognize also that the United Nations Security Council may apply Chapter VII of the Charter of the 
United Nations to approve humanitarian intervention in the event of a genocide or humanitarian 
disaster.  

3. The principle of inviolability of frontiers. This principle applies to relations between 
states with respect to establishing and protecting borders between their territories and resolving any 
border related disputes. One can see the content of the principle and follow its development also by 
looking into resolutions and declarations of international organizations. These comprise, in the first 
instance, acts of the United Nations bodies, such as the 1970 Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States, as well as the 
Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States and the Document on 
Confidence-Building Measures as adopted in the Final Act of the Conference on Security and Co-
operation in Europe that are dedicated to the institute of confidence-building measures which is new 
to the concerned principle. 

The participating states regard as inviolable all one another's frontiers as well as the frontiers 
of all states in Europe and therefore they will refrain now and in the future from assaulting these 
frontiers. In accordance with this principle, states have the right to demand absolute inviolability of 
their existing frontiers and claim that changing the same without agreement or under coercion, or by 
threatening or using force, is unlawful. States are free to establish their border crossing regulations 
and procedures for imposing or lifting any restrictions on border crossing for individuals, goods, 
services, etc. These provisions outline states' core obligations, such as strict observance of frontiers 
and dividing or demarcation lines, including cease-fire lines, settlement of border disputes only by 
peaceful means, or non-cooperation with transgressing states. The principle of inviolability of 
frontiers consists of three basic elements: 

 recognition of existing frontiers as legally established frontiers under international law; 
 abandonment of any current or future territorial claims; and 
 abandonment of any other claims to these frontiers, including threat or use of force. 
It should be noted that, from February 28, 2014, to March 11, 2014, only (during the 

annexation of Crimea), the State Frontier Service of Ukraine recorded 39 violations by Russia of 
international treaties, namely, with respect to:  

- the call procedure for Russian military vessels - 15 vessels; 
- the flight regulations for Russian military aviation - 14 violations and 48 aircrafts; and 
- the Ukrainian border crossing regulations at the border checkpoint "Crimea – Ferry" - 10 

violations [4]. 
4. The principle of sovereign equality of states. This principle means, in substance, that 

states must respect each other's sovereignty, that is, their right to exercise legislative, executive, 
administrative, and judicial power within their own territories, without any interference by other 
states, and pursue an independent foreign policy. This principle is enshrined in Article 2 para. 1 of 
the Charter of the United Nations according to which the Organization is based on the principle of 
the sovereign equality of all its members. 
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The principle of sovereign equality is intended, in the first instance, to ensure juridical 
equality of all states in their international relations regardless of differences of an economic, social, 
political or other nature. Since states are equal members of the international community, they all 
have basically equal rights and duties. 

5. The principle of equal rights and self-determination of peoples. Unconditional respect 
for the right of each people to determine freely ways and forms of its development is one of the 
fundamentals of international relations. According to Article 1 para. 2 of the Charter of the United 
Nations, one of the key purposes of the United Nations is to develop friendly relations among 
nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples. This 
principle was acknowledged at various times in the United Nations documents, such as the 1960 
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the 1966 
International Covenants on Human Rights, and the 1970 Declaration on Principles of International 
Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. The Declaration on Principles 
of the OSCE Final Act highlights the right of peoples to determine their own destiny. 

As set forth in the 1970 Declaration on Principles of International Law, every state has the 
duty to refrain from any forcible action which deprives peoples of their right to self-determination. 
While analyzing the characteristics of self-determination in social and political life of a society and 
human, the author shows that self-determination is a process and result of choice by a social 
community of its own program of cultural, social, economic, or political self-realization. The 
political and legal phenomenology of self-determination suggests that such choice must be based on 
free will, which emphasizes the role of a referendum and other forms of plebiscite in relation to any 
matter of self-determination. 

In July 2014, at the Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly held in Baku, 
Azerbaijan, the OSCE expressed unequivocal support for the sovereignty, political independence, 
unity, and territorial integrity of Ukraine and condemned the occupation by the Russian Federation 
of the territory of Ukraine. The Resolution calls upon the OSCE member states to refuse to 
recognize the forced annexation of Crimea by the Russian Federation and deplores the armed 
intervention by forces under the control of the Russian Federation in Ukraine, and the human rights 
violations that they continue to cause [7]. 

Today, Ukraine's dependence on Russian gas remains highly controversial issue since the 
sharp rise in gas prices adversely affects all sectors. Although Ukraine does not recognize the 
annexation of the Crimea, in light of recent events, the problem of energy dependence is very acute.  

Forced, but very necessary to reduce the energy dependence on Russia, which used this as a 
pretext for political blackmail, welcome the introduction of energy saving technologies in the 
industry today has become a priority of state government.  

Obviously, unfortunately, there is a further reduction of investment attractiveness of Ukraine 
as a reaction to foreign and domestic investors due to a sharp confrontation with the aggressor and 
the existence of the possibility of further seizure Ukrainian territories by Russia. This situation is 
considerably difficult to obtain "long" investments from both domestic and external investors in the 
medium term has a chance to have hampered the pace of economic development. In fact, in 2014-
2015 expect positive economic growth is extremely optimistic. 

As a result of the military conflict in the Donbas destroyed 20% of the economic potential of 
Ukraine. In particular, the budget in 2014 were received about 23 billion USD over the occupation 
of Donetsk and Lugansk regions, as well as by the annexation of the Crimea. 

Serious damage suffered infrastructure data regions, destroyed 1400 objects of railway 
infrastructure and 1.5 thousand km of highways. Destroyed more than 9000 houses. The total 
amount of damage housing and social infrastructure is over 1.25 billion. Total losses for the 
annexation of the Crimea Ukrainian enterprises is 1.18 trillion USD. The largest losses experienced 
industry. Thus, the results of 2014, industrial production declined by almost 11%. Coal production 
in Ukraine fell by 35% (115 of 150 mines are in the occupied territories). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A1%D0%95#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B0.D0.BA.D1.82�
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Currently, because of the fighting are not those steel giants PC «Alchevsk MK», PC 
«Donetsk metal rolling plant», PC «Donetsk Electrometallurgical Plant», PC «Stakhanov Ferroalloy 
Plant» and coke – «Horlivka Coke», «Avdiivka Coke» PC «Yasynivskyi Coke». 

Almost do not work or do not work at all eight companies building industry, the loss of 
which, according to preliminary data, in 2014 reached about 10 billion. Because of the chemical 
concern «Stirol» last year, the country lost more than 30% ammonia, 26% - fertilizer, 90% - glass. 

According to preliminary calculations, the Ukraine through the Russian aggression will not 
receive an annual 3% of GDP (gross domestic product) in agriculture. 

After the annexation of Crimea, Ukraine's agricultural sector has lost USD 16 billion for the 
wars in Donbass - about 520 million in Donetsk and over 1.17 billion USD in Luhansk region [8]. 

Conclusion. Actions of the Russian Federation in relation to Ukraine, the annexation of 
Crimea, escalation of violence, and direct intervention in the internal affairs of a sovereign state in 
its territory violate the fundamental principles of international law enshrined in the Charter of the 
United Nations, the 1975 Helsinki Final Act, the 1994 Budapest Memorandum, and a number of 
other international documents, which constitutes the crimes against peace and security of mankind 
that are also accompanied by military crimes and mass violations of human rights and that must be 
thoroughly investigated and considered by the International Criminal Court at the Hague. 
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The problems of development of computer technologies accounting - analytical systems and international 
networks, highlights the conditions that affect the commission of economic crimes. There are various ways of 
committing crimes and economic information that is constantly changing and improving. In the article the essence and 
how to prevent the illegal use of accounting information systems and analytical methods to combat computer crime as 
part of economic security. 
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Проаналізовано проблеми розвитку комп’ютерних технологій обліково - аналітичних систем та 
міжнародних комп’ютерних мереж, висвітлено передумови, які впливають на вчинення економічних злочинів. 
Існують різноманітні способи вчинення інформаційно-економічних злочинів, які постійно змінюються і 
вдосконалюються. У статті розглянуто суть  та способи  запобігання незаконного використання обліково-
аналітичних інформаційних систем, методи боротьби з комп’ютерною злочинністю, як складової  економічної  
безпеки підприємства. 

Ключові слова:  економічна безпека, програмне забезпечення, інформаційні технології, комп’ютерні 
системи бухгалтерського обліку, відповідальність. 

 

В умовах необхідності посилення контролю за діяльністю вітчизняних суб’єктів 
господарювання виникає нагальна потреба модернізації обліково-аналітичної  інформаційної 
системи, забезпечення її економічної безпеки, здатної управляти ризиками шахрайства в 
середині підприємства та зловживаннями з боку контрагентів.  Стрижневим елементом такої 
модернізації повинно стати запровадження обліково-аналітичних технологій при 
забезпеченні інформаційних потреб економічної безпеки підприємства. Також необхідно 
акцентувати на  відповідальності за незаконне використання обліково-аналітичних систем. 

Завдяки удосконаленню комп’ютерних систем з’являються нові можливості для 
вчинення невідомих раніше правопорушень, а також традиційних злочинів новими засобами. 
Останнім часом в Україні наявна стійка тенденція до збільшення кількості злочинів, 
учинених у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку (комп’ютерних злочинів)[4; с.15]. 

Незважаючи на існування серйозних досліджень щодо використання обліково-
аналітичних інформаційних систем  та забезпечення економічної безпеки підприємств, 
здійснених такими науковцями як: Л.В.Гнилицька С.В.Івахненков, М.М. Єрмошенко, Г.В. 
Козаченко, В.В. Крутов, О.М. Ляшенко, І.П. Мігус, Г.О. Мінаєв, Є.О. Олейніков,  Л.Г. 
Шемаєва, С.М. Шкарлет,  В.І. Франчук, істотних розробок стосовно  відповідальності за 
незаконність використання  обліково-аналітичного забезпечення не проводилося.  Хоч 
вивченню окремих аспектів застосовування обліково-аналітичних систем при підтриманні 
безпечного інформаційного  функціонування суб’єктів господарської діяльності присвячені 
наукові розробки М.І. Бондаря, С.М. Галузіної, В.В. Євдокимова, Є.М. Лапченка,  Т.В. 
Момот,  В.Ф. Палія,  М.С. Пушкаря, Г.В. Савицької, Я.В. Соколова, М.Г. Чумаченка, А.Д. та 
інших.  
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Метою написання роботи є ознайомлення з видами відповідальності, які несуть особи, 
що незаконно користуються обліково - аналітичними інформаційними системами. Це, в свою 
чергу, визначає наступні напрямки наукового дослідження: суть комп’ютерної злочинності з 
використанням обліково- аналітичних інформаційних систем; незаконні дії, що 
передбачають відповідальність і покарання у сфері інформаційних технологій, шляхи 
легалізації програмного забезпечення обліково- аналітичних систем. 

У сучасному розумінні наука про економічну безпеку підприємства - це сукупність 
наукових знань, що поєднують різні концепції економічної безпеки, її категоріальний апарат, 
методологію досліджень, технології й методи забезпечення економічної безпеки.  

З метою виокремлення обліково-аналітичної складової у забезпеченні процесів з 
підтримання стану безпеки підприємства визначення поняття "економічна безпека 
підприємства" трактується, як здатність суб’єкта господарювання ефективно та безперервно 
здійснювати свою діяльність на основі вживання сукупності взаємопов’язаних обліково-
аналітичних та контрольних процедур, що дозволять оптимізувати використання 
корпоративних ресурсів та узгодити економічні інтереси усіх груп стейкхолдерів з метою 
нівелювання впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища на вартість капіталу 
підприємства[2,с.57]. 

Для ефективного функціонування обліково- аналітичної системи економічної безпеки 
підприємства необхідне її належне забезпечення, що потребує комплексного підходу у 
формуванні. Відтак, під забезпеченням економічної безпеки підприємства в роботі 
розуміється організована діяльність зовнішніх та внутрішніх суб’єктів забезпечення 
економічної безпеки, об’єднаних загальними цілями щодо протидії небезпекам та загрозам, 
які мають для цього необхідне ресурсне забезпечення,  освіту (підготовку за профільним 
фахом) володіють відповідними методами та технологіями. 

З метою всебічного управління обліково-аналітичною системою використовують 
наступні складові її забезпечення: інформаційну, технічну, правову, кадрову, організаційну, 
психологічну[6,с.14].  

Стрижневим елементом використання обліково-аналітичної системи в контексті 
проведених досліджень виступає інформаційна складова,  яка передбачає збір інформації про 
чинники зовнішнього та внутрішнього середовища  з метою формування стратегії і тактики 
протидії загрозам діяльності підприємства та його сталому розвитку. Проте досвід 
використання інформації як чинника у забезпеченні економічної безпеки обліково-
аналітичних систем засвідчив безсистемність у  отриманні та узагальненні даних фахівцями з 
економічної безпеки і, як наслідок, їх низьку пристосованість до потреб економічної безпеки, 
що спричиняє зростання інформаційних ризиків при прийнятті рішень щодо стійкого 
функціонування та розвитку підприємства. 

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства є інтегрованою 
системою, яка складається з трьох взаємопов’язаних підсистем (складових), котрі існують в 
єдиному інформаційному просторі: облікової,  аналітичної та спеціального забезпечення. У 
результаті взаємозв’язку та взаємодії цих підсистем система обліково-аналітичного 
забезпечення набуває нових властивостей, вiдмiнних від властивостей кожної з її складових 
(рис. 1).  

На технологічному рівні визначаються форми надання такої інформації, а на 
організаційному – встановлюється порядок взаємодії окремих суб’єктів, що задіяні при 
підготовці обліково-аналітичних даних, які використовуються в подальшому для прийняття 
рішень в системі  економічної безпеки підприємства. 

Виступаючи частиною загальної інформаційної системи управління підприємством, 
обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки набуває властивостей інформаційних 
систем стратегічного типу, у яких поряд з внутрішніми вимогами щодо задоволення 
інформаційних потреб враховуються  параметри та вимоги зовнішнього середовища. Відтак, 
застосування обліково-аналітичних даних в якості інформаційного підґрунтя у забезпеченні 
економічної безпеки актуалізує проблему їх формування, використання та зберігання. 
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Рис. 1. Складові  обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки 

підприємства[2,с.143] 
 

Формування інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення 
характеризується специфічними вимогами, пов’язаними з оцінюванням її достовірності та 
захищеності. Перш ніж використовувати облікові дані, що надійшли  із зовнішніх джерел або 
відповідних економічних служб в середині підприємства як основу для прийняття рішень в 
сфері забезпечення безпеки, фахівець з економічної безпеки оцінює її достовірність. В 
основу механізму такого оцінювання покладено спеціальні методи та прийоми отримання 
альтернативних даних, що застосовуються  спеціалістами з безпеки, серед яких найбільшого 
розповсюдження в використанні для перевірки достовірності облікової інформації отримали: 
метод конфіденційних стосунків, метод особистого пошуку, метод конфіденційного  
спостереження. 

Зміщення акцентів у потребах користувачів обліково-аналітичної інформації при 
забезпеченні економічної безпеки обумовлює необхідність визначення векторів модернізації 
традиційної системи бухгалтерського обліку з урахуванням впливу зовнішнього середовища 
на показники діяльності суб’єктів господарювання. Відтак, особливу увагу слід зосередити 
на  підвищенні достовірності облікових даних з метою зниження частки інформаційних 
ризиків та пошуку напрямів узгодження інформаційних інтересів окремих  груп користувачів  
обліково-аналітичних даних. Це, своєю чергою, потребує перегляду класичних поглядів на 
якісні властивості облікової інформації, яку в системі економічної безпеки слід розглядати як 
джерело збільшення конкурентних переваг суб’єкта господарської діяльності, інструмент 
узгодження соціальних відносин, виражених системою інтересів та потреб, а  також загрозу 
економічній безпеці. З цією метою розширено перелік загальнооблікових характеристик 
інформації та виділено такі її властивості як конкурентоспроможність, цілісність, 
конфіденційність, адекватність тощо.  

Обов’язки з підготовки обліково-аналітичної інформації для забезпечення потреб 
економічної безпеки відповідно до Класифікатора професій України покладено на аналітиків 
з питань фінансово-економічної безпеки, діяльність яких спрямована на отримання, 
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узагальнення та аналіз даних, які уможливлюють оцінювання стану економічної безпеки 
власного підприємства або іншого суб’єкта господарювання, що чинить вплив  на стан 
безпеки цього підприємства. 

Однак, як показали дослідження сучасної практики господарювання більшості 
вітчизняних підприємств, серйозною проблемою, що стоїть перед їх керівництвом при 
запровадженні обліково-аналітичної діяльності є: відсутність організаційно-правового 
забезпечення такої діяльності на законодавчому рівні, безсистемний характер наявних 
методичних розробок щодо використання технологій обліку та аналізі при забезпеченні 
інформаційних потреб фахівців з безпеки, а також не адаптованість системи підготовки 
подібних фахівців у вітчизняних учбових закладах до вимог ринку відповідних послуг, 
відповідальність за незаконність використання обліково-аналітичних систем. 

Комп’ютерна злочинність — це особливий вид злочинів, пов’язаних із незаконним 
використанням сучасних інформаційних технологій і засобів комп’ютерної техніки. В їх 
основі можуть бути політичні, хуліганські, корисливі й інші мотиви. Це зумовлює 
необхідність розвитку й удосконалення правових засобів регулювання суспільних відносин у 
сфері інформаційної діяльності. Згідно з чинним законодавством України кримінальну 
відповідальність за злочини у сфері використання ЕОМ, АС та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку передбачено у розділі XVI Кримінального кодексу України[1, с.40]. 

Розділ XVI Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафів, 
обмеження волі і позбавлення волі за такі дії[1,с.41]: 

 незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних 
машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення ком-
п'ютерної інформації або носіїв такої інформації, а також розповсюдження комп'ютерного 
вірусу шляхом застосування програмних і технічних засобів, призначених для незаконного 
проникнення в ці машини, системи чи комп'ютерні мережі і здатних спричинити 
перекручення або знищення комп'ютерної інформації чи носіїв такої інформації, а так само 
незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку, що призвело до знищення, 
перекручення, блокування інформації або до порушення встановленого порядку її 
маршрутизації; 

 викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або 
заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим 
становищем; 

 порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних 
машин, їх систем чи комп'ютерних мереж особою, яка відповідає за їх експлуатацію. 

Якщо це спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп'ютерної 
інформації, засобів її захисту, або незаконне копіювання комп'ютерної інформації, або істот-
не порушення роботи таких машин, їх систем чи комп'ютерних мереж. 

Конкретні аспекти безпеки інформаційних систем регулюються наказами 
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби 
безпеки України. 

В Україні найбільш поширеним злочином у сфері використання ЕОМ, АС та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку є злочин, відповідальність за який передбачено 
ст. 361 КК («Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку»). У 
цій статті передбачено відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, АС, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підроблення, 
блокування інформації, спотворення процесу автоматичної обробки інформації або до 
порушення встановленого порядку її маршрутизації[5,с.114]. 

Об’єктом такого злочину є ЕОМ, АС, комп’ютерні мережі та мережі електрозв’язку. 
Об’єктом такого злочину також може бути право власності на комп’ютерну інформацію. Для 
визнання факту вчинення злочину, склад якого передбачено у ст. 361 КК, суд має встановити 
не лише вчинення діяння, а й настання хоча б одного із зазначених в законі наслідків: 
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витоку, втрати, підроблення, блокування інформації, спотворення процесу її обробки або 
порушення встановленого порядку її маршрутизації. Тобто між несанкціонованим 
втручанням в роботу ЕОМ, АС, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку має бути 
причинний зв’язок хоча б з одним із суспільно небезпечних наслідків. 

Об’єктивна сторона злочину проявляється у формі несанкціонованого втручання в 
роботу ЕОМ, їх систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, наслідком якого є: 1) 
витік; 2) втрата; 3) підробка; 4) блокування інформації; 5) спотворення процесу автоматичної 
обробки інформації; 6) порушення встановленого порядку її маршрутизації. 

Суб’єктом цього злочину може бути особа, яка має право доступу (на підставі 
трудових чи договірних правовідносин або з інших юридичних підстав) до комп’ютерної 
інформації чи носіїв такої інформації. 

Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, їх систем чи комп’ютерних мереж — це 
проникнення до цих машин, їх систем чи мереж і вчинення дій, які змінюють режим роботи 
машин, їх систем чи комп’ютерних мереж або повністю чи частково припиняють їх роботу 
без дозволу відповідного власника або уповноваженої особи[7, с.151]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Управління професійними ризиками бухгалтера в системі економічної безпеки 
підприємства [2,с.143] 

 

В провідних, економічно розвинутих країнах (США, ФРН та ін.) рівень 
кіберзлочинності вимірюється тисячами правопорушень, економічні збитки становлять 
мільярди доларів США. Цікавою є статистика, яку отримали американські експерти. В США 
середня вартість збитку складає: від одного фізичного пограбування банку – 3,2 тис. дол.; від 
одного шахрайства – 23 тис. дол.; від однієї комп’ютерної крадіжки – 500 тис. дол. І все це 
ускладнюється недосконалістю законодавства, передусім кримінального, а також 
недосконалістю державної системи з боротьби з комп’ютерними злочинами[3,с.2]. 

Політика підприємства в частині  мінімізації рівня впливу 
професійного ризику бухгалтера на стан економічної безпеки 

Характеристика заходів із забезпечення економічної безпеки Напрями управління професійними 
ризиками бухгалтера 

 
Відбір та підбір 

персоналу 

   Використання спеціальних методів забезпечення безпеки при 
визначенні рівня лояльності кандидата на посаду бухгалтер до 
підприємства. Підписання договору про професійну відповідальність 
бухгалтера перед підприємством за наслідки професійних ризиків, 
що мають суттєвий вплав на стан його  економічної безпеки 

Перевірка достовірності 
фінансової звітності 

    Використання спеціальних методів забезпечення безпеки 
підприємства, можливостей і механізмів комерційної розвідки та 
альтеративних джерел інформації для перевірки достовірності 
внутрішньої та зовнішньої звітності   

Збереження комерційної 
таємниці, що міститься в 
обліковій інформації 

 Розробка етапів обробки бухгалтерської інформації, встановлення 
контурів захисту тієї її частини, що становить комерційну таємницю 
та утворення умов для її збереження. Укладання угод з персоналом 
про нерозголошення комерційної таємниці, пов’язаної з їх 
діяльністю. Розмежування прав доступу окремих категорій 
облікового персоналу до  інформації. 

Участь у формуванні 
облікової політики   

   Застосування професійного судження аналітика з питань 
фінансово-економічної безпеки при формуванні  облікової політики 
в частині впливу ризику на показники діяльності підприємства 
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Ефективність здійснення заходів стосовно протидії “комп’ютерним” злочинам 
залежить від умілого врахування всіх аспектів проблеми[8,с.12]:  

 правовий потребує законодавчого закріплення визначень об’єктів та суб’єктів 
“комп’ютерних” злочинів, складів означених злочинів, ознак вини, мотивів та мети 
злочинних дій; 

 організаційний виникає питання щодо створення організаційних структур, які 
будуть практично виявляти, попереджувати та розслідувати “комп’ютерні” злочини; 

 технічний потребує розробки, створення та удосконалення системи 
організаційно-технічних заходів захисту від зазначеного виду злочинів. 

Дослідження діагностики викликане одним  з найбільш важливих завдань фахівців 
служби економічної безпеки підприємства, пов’язаним з оцінюванням стану економічної 
безпеки власного підприємства та суб’єктів зовнішнього середовища. Відтак, необхідність 
формування методичних підходів до діагностики стану безпеки суб’єкта господарської 
діяльності, що дозволять  визначити об’єктивні критерії, на основі яких  можна  не лише 
оцінити стан безпеки на власному підприємстві, але і виявити потенційних партнерів, у яких 
в майбутньому можливе погіршення фінансового стану (рис.2). 

Національна програма інформатизації також направлена на вирішення проблем  
економічної безпеки обліково- аналітичних систем: 

 розроблення методичних рекомендацій з проведення аудиту програмного 
забезпечення; 

 розроблення нормативної та методичної документації щодо боротьби з 
нелегальним використанням програмного забезпечення; 

 створення інформаційно-довідкової системи з питань розповсюдження і 
використання ліцензійного програмного забезпечення; 

 створення та ведення реєстру виробників та розповсюджувачів програмного 
забезпечення. 

Слід зазначити, що жодна держава сьогодні не здатна самостійно протистояти цьому 
виду злочинності. Нагальною є потреба активізації міжнародного співробітництва в сфері 
комп’ютерних технологій і захисту комп’ютерної інформації. Чільне місце в такому 
співробітництві, безумовно, посідають міжнародно-правові механізми регулювання. Але, 
зважаючи на те, що в сучасних умовах значна частка засобів боротьби з кіберзлочинами, як і 
з іншими злочинами міжнародного характеру, належить до внутрішньої компетенції кожної 
окремої держави, необхідно паралельно розвивати й національне законодавство, спрямоване 
на боротьбу з комп’ютерними злочинами, узгоджуючи його з міжнародними нормами права 
та спираючись на існуючий позитивний досвід. 

Ефективна боротьба зі злочинністю в сфері комп’ютерної інформації передбачає 
насамперед оптимальне поєднання правових і профілактичних заходів, кропітку роботу щодо 
вдосконалення кримінального законодавства, розробку норм, що встановлюють 
відповідальність за злочин у сфері комп’ютерної інформації й реально застосовуються в 
практичній діяльності.  

Отже, на основі проведеного дослідження щодо економічної безпеки та 
відповідальності за незаконне використання обліково-аналітичних інформаційних систем, 
доцільно зробити наступні висновки: 

1.  Економічна комп’ютерна злочинність – це  особливий вид злочинів, 
пов’язаних із незаконним використанням сучасних обліково-аналітичних інформаційних 
технологій і засобів комп’ютерної техніки; передбачено покарання у вигляді штрафів, 
обмеження волі та позбавлення волі за такі дії: незаконне втручання в роботу 
автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж; 
викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом 
шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем; порушення 
правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи 
комп'ютерних мереж особою, яка відповідає за їх експлуатацію 
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2. Обліково-аналітичне забезпечення є складовою інформаційного забезпечення 
економічної безпеки і являє цілісну інформаційну систему, що об’єднує методи та технології 
усіх видів обліку та аналізу з метою прийняття управлінських рішень щодо протидії 
внутрішнім та зовнішнім загрозам безпеці діяльності підприємства та сталому його розвитку.  

3. Серед численних проблем, що стоять перед керівниками українських підприємств 
одне з центральних місць займає нестача висококваліфікованих фахівців у сфері обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки, які б мали креативне мислення і добре 
розуміли процеси, що відбуваються в сучасній економіці в умовах суцільної глобальної 
конкуренції,  загроз і ризиків. 
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В статье рассмотрена методика рейтинговой оценки надежности партнерских отношений между 
субъектами корпоративного сектора, которая предполагает определение показателей рейтинговой оценки 
надежности партнерских отношений, интегральных показателей надежности в каждой группе показателей, 
рейтингование партнеров по уровню надежности, выбор партнеров и разработка стратегии партнерских 
отношений.  

Ключевые слова:  управление, партнерские сети, рейтинговая оценка, надежность партнерских 
отношений 

 

Управление партнерскими сетями в корпоративном секторе требует проведения 
оценки эффективности стратегии формирования партнерских отношений между его 
субъектами. Изучение эффективности партнерских отношений осуществляется на основе 
анализа системы качественных и количественных параметров, отражающих степень 
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реализации целей, определенных участниками партнерской сети, уровень удовлетворенности 
партнеров взаимоотношениями, потенциал их развития. 

Анализ научных исследований проблем эффективности формирования партнерских 
сетей позволяет сделать вывод, что под эффективными партнерскими отношениями 
субъектов корпоративного сектора следует понимать такие взаимовыгодные отношения 
между продавцами, покупателями, конкурентами, поставщиками, посредниками, 
персоналом, акционерами, инвесторами и другими заинтересованными субъектами, в 
результате которых осуществление деятельности приводит к удовлетворению 
экономических интересов всех заинтересованных субъектов корпоративного сектора [1, 2].  

Эффективность партнерских отношений субъектов корпоративного сектора 
характеризует их результативность (экономический эффект от вложения средств) и 
соответствие намеченным целям. Однако, на основании этого показателя трудно сделать 
выводы о дальнейшем развитии этих отношений. Учитывая это, и с целью учета фактора 
времени в оценке отношений между партнерами, целесообразным является использование 
показателя надежности.  

Понятие «надежность партнера» следует понимать как его способность выполнять 
обязательства в полном объеме в соответствии с оговоренными условиями и в 
установленные сроки, то есть потенциальную возможность партнера поддерживать 
результативное взаимодействие с другими участниками партнерской сети. В этом случае 
«надежность партнерских отношений» можно рассматривать как вероятность того, что 
эффективность, отлаженность и гармоничность партнерских отношений будут стабильными 
в течение определенного промежутка времени. Указанные понятия позволяют использовать 
рейтинговое оценки надежности партнера как способ предотвращения рисков, возникающих 
при выборе и реализации соответствующей стратегии субъектов корпоративного сектора. 

Однако, не всегда надежность делового партнера свидетельствует о надежности 
отношений с ним, а также надежность его отношений с другими участниками 
партнерской сети, то есть их направленность на перспективу. Необходимость поиска 
способов минимизации риска в сфере партнерских отношений является предпосылкой 
формирования системы показателей рейтинговой оценки надежности партнерских 
отношений субъектов корпоративного сектора. Наряду с этим, ряд вопросов определения 
выбора эффективных форм и направлений формирования партнерских отношений в 
рамках системы корпоративного сектора, разработка рейтинговой системы оценки 
надежности партнерских отношений остаются недостаточно изученными. 

Cложность и необходимость учета факторов, влияющих на систему партнерских 
отношений, обосновывают целесообразность разработки методики рейтинговой оценки 
надежности партнерских отношений между субъектами корпоративного сектора. Предлагаем 
следующий процесс рейтинговой оценки надежности партнерских отношений: 

1) Выбор объектов рейтинговой оценки надежности партнерских отношений 
субъектов корпоративного сектора. На этом этапе необходимо учесть цель 
функционирования партнерской сети и стратегии партнерских отношений, проанализировать 
возможности сотрудничества с ними. 

2) Определение показателей рейтинговой оценки надежности партнерских отношений 
субъектов корпоративного сектора и их важности. Учитывая вышесказанное, в рейтинговом 
оценивании следует использовать три группы показателей: 

показатели оценки надежности партнера – характеризуют финансовое состояние, 
устойчивость и эффективность достижения результатов деятельности партнера (показатели 
финансовой устойчивости партнера, в частности: коэффициенты финансовой автономии, 
соотношения собственного и заемного капитала, темпов накопления собственных средств, 
соотношение долгосрочных и текущих обязательств, достаточности обеспечения 
материальных оборотных средств собственными источниками и пр.; показатели, 
характеризующие деловую активность партнера, а именно коэффициенты обеспеченности 
материальных запасов собственными оборотными средствами, маневренности собственного 
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капитала, оборачиваемости оборотных средств и пр.; показатели экономической 
эффективности деятельности делового партнера, к которым принадлежат коэффициенты 
рентабельности активов, рентабельности продаж, рентабельности собственного капитала. 

показатели оценки надежности партнерских отношений между субъектами 
корпоративного сектора - отражают надежность партнерских отношений субъектов 
корпоративного сектора, характеризуется показателями продолжительности отношений, 
выполнение партнерских обязательств и эффективности партнерских отношений. Оценив 
продолжительность отношений и выполнения обязательств, можно определить готовность и 
способность партнера выполнять свои обязательства в полном объеме и в установленные 
соглашением сроки. Основным фактором, который свидетельствует о надежности и 
оптимальность этих отношений, является получение синергетического эффекта. 
Соответственно, к группе показателей оценки надежности партнерских отношений относятся 
коэффициенты, отражающие характер и эффективность этих отношений и определяются как 
соотношение полученного эффекта и затрат или ресурсов, необходимых для этого; 

показатели оценки надежности корпоративного сектора – отражают способность 
организаций конкурировать на рынке и гибко реагировать на изменения факторов внешней 
среды, а также эффективность деятельности корпоративного сектора в целом, то есть 
финансовые, социальные, экологические и другие последствия деятельности всех субъектов 
корпоративного сектора и взаимоотношений между ними. 

3) Присвоение бальной оценки каждому показателю надежности партнерских 
отношений и определение допустимых границ колебаний этих значений. 

4) Определение интегральных показателей надежности в каждой группе показателей, 
как отношение суммы произведений балльных оценок каждого из показателей группы и их 
важности, к сумме важности каждого показателя этой группы. На этом этапе необходимо 
проанализировать интегральные показатели надежности каждой группы, сравнив 
полученные значения. Общий показатель надежности находим, суммируя групповые 
показатели (табл. 1). 

Таблица 1 
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7) Выбор партнеров и разработка стратегии партнерских отношений. При 
формировании партнерских отношений важно учитывать стратегию управления 
партнерскими отношениями, поскольку выбор формы партнерских отношений обеспечивает 
конкурентную позицию предприятия на рынке и требует оценки его коммерческого 
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потенциала по охвату определенного рынка и вывод на рынок определенного продукта. И, 
наоборот, от потенциальных возможностей предприятия по осуществлению определенной 
рыночной стратегии зависит успех процесса формирования партнерских отношений. 
Соответственно предложенная методика рейтинговой оценки дает возможность организовать 
отношения предприятия с партнерами таким образом, чтобы минимизировать коммерческие 
риски внедрения соответствующей стратегии. 

Предложенная методика рейтинговой оценки надежности партнерских отношений 
позволяет оценить надежность партнеров, отношений и партнерской сети в целом; 
осуществить оптимальный выбор участников системы партнерской сети, методов 
организации эффективных и надежных отношений с ними; минимизировать степень риска в 
сфере выбора и реализации стратегии управления партнерскими отношениями; принять 
решение относительно альтернативных вариантов организации партнерских отношений. 

Таким образом, оценка надежности партнерских отношений на основе рейтинга 
является перспективным направлением, поскольку обеспечение надежности партнерских 
отношений будет способствовать формированию монетарной и немонетарной ценности 
отношений. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: 
СТІЙКІСТЬ, ГНУЧКІСТЬ ТА ХРУПКІСТЬ 

 

The article defines the concept "public finance", determines its main problems and particular features of  its 
qualitative content analysis: firmness, flexibility and fragility. It has been proved that under the conditions of changing 
the vectors of the financial policy the index of the fragility of the financial system should be accepted and it can be used 
in public finance studies.  

Key words: public finance, financial system, resistance of public finance, fragility of public finance, financial 
architectonics. 

 

Стаття присвячена розкриттю поняття «публічні фінанси», визначенню їх головних проблем та 
особливостям аналізу якісного стану: стійкості, гнучкості та хрупкості. Доведено, що в умовах зміни 
векторів фінансової політики прийнятним є показник хрупкості фінансової системи, який можна 
застосовувати для досліджень публічних фінансів.  

Ключові слова: публічні фінанси, фінансова система, стійкість публічних фінансів, хрупкість 
фінансової системи, фінансова архітектоніка 

 

Актуальність теми дослідження. Публічні фінанси є основним системоутворюючим 
інститутом суспільства. Формування розподіл та вторинний перерозподіл фінансових 
потоків є індикатором ефективності суспільного виробництва, побудови фіскальної, 
бюджетної систем та системи державного фінансового контролю; розвитку відносин 
державно – приватного партнерства між інститутами держави та її громадянами; парадигми 
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соціальної справедливості суспільства. Публічні фінанси несуть на собі відбитки усіх 
проблем на негараздів суспільства, вади побудови публічного адміністрування, кризи 
політичної влади. 

Визначення тенденцій, що виявляються у секторі публічних фінансів України є 
нагальною потребою сьогодення. Криза, що вирує зараз в Україні виявляє ознаки фінансової 
сингулярності, відповідно, досвід урегулювання та наукові напрацювання можуть лише 
частково допомогти під час аналізу поточних подій. 

Незважаючи на значну кількість наукових напрацювань, досвіду державного 
управління існує об’єктивна потреба у дослідженні методологічних аспектів дослідження 
публічних фінансів України, що обумовлює актуальність, визначення мети та завдань цієї 
статті. 

Ступень наукової розробки. Публічні фінанси ставали предметом багатьох наукових 
досліджень українських і закордонних вчених, зокрема, слід відмітити праці О. Василика і 
К. Павлюк, О. Кириленко та О. Тулай, Т. Кізіма, В. Небрат, І. Луніної, Д. Брюммерхоффа 
(Dieter Brümmerhoff), Т. Бютнера (Thiess Büttner), Р. Масгрейва (Richard A. Musgrave), 
П. Масгрейв (Peggi B. Musgrave), К. Замана (Constantin Zaman). 

Окремі елементи системи публічних фінансів досліджували І. Янжул, С. Войтко, 
Т. Боголіб, О. Беньова (Elena Benova) 

Системний погляд на публічні фінанси представлено у роботах А. Крисоватого, 
С. Юрія, Й. Бескида, І. Чугунова 

Дослідження таких якостей суспільно-економічних систем як стабільність, стійкість, 
хрупкість та еластичність було проведено В. Прядком та Н. Сокровольською, 
Н. Погореленко, А. Даниленком та В. Зимовцем, М. Тимошенко, А. Ианку (Aurel Iancu). 

Об’єктом дослідження статті є фінансова архітектоніка як особлива побудова 
фінансової системи, що ураховує взаємозв’язки між складовими елементами та 
опосередковує рух фінансових ресурсів у ній. 

Предметом дослідження обрано систему публічних фінансів України та її якісні 
характеристики: стійкість, гнучкість та хрупкість. 

Мета і завдання, визначені провідною ідеєю статті – підвищення стійкості системи 
публічних фінансів України, шляхом розробки відповідних науково – методичних 
рекомендацій. 

Реалізація поставленої мети обумовила наступні завдання: 
  дослідити еволюцію наукового відображення категорії «публічні фінанси»; 
 визначити головні проблеми публічних фінансів України; 
 здійснити оцінку можливості застосування понять «стійкість» та «хрупкість» 

системи публічних фінансів як їх якісної характеристики; 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

уточнено поняття «публічні фінанси», наголошено на тісному взаємозв’язку 
між типом політичної влади та організацією публічних фінансів; 

Методи дослідження. У статті застосовано низку  загальнонаукових, та прикладних 
економічних методів, задля досягнення мети дослідження. Було використано, методи 
індукції та дедукції, загального й особливого, формалізації; методи аналізу та синтезу: 
коефіцієнтного аналізу, групування, порівняння, графічного аналізу, економіко-математичні 
методи та прийоми (для аналізу показників публічних фінансів); методи сходження від 
абстрактного до конкретного та від конкретного до абстрактного, (під час розмежування 
понять «державні фінанси» та «публічні фінанси»). 

Викладення основного матеріалу. Публічні фінанси є головною частиною 
фінансової системи. Взаємодія з іншими елементами фінансової системи (приватними 
фінансами, фінансовим ринком та фінансами домогосподарств,) здійснюються з приводу 
формування, розподілу та перерозподілу коштів Державного та місцевих бюджетів. З 
розвитком суспільства змінювалась і структура публічних фінансів, а, відтак, і їх наукове 
відображення. Дослідження історичних аспектів розбудови державних фінансів  
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України було здійснено В. Небрат [1; 2], а класифікацію їх моделей у відповідності до 
наукових шкіл проведено Т. Кізимою [3] 

Термін «публічні фінанси» є відносно новим для української фінансової думки, він 
був запозичений з іноземної (англомовної)  наукової літератури. у вітчизняній науці є більш 
уживаним є поняття «державні фінанси». Певна кількість дослідників вважають ці поняття 
синонімічними. Обґрунтовували можливість та доцільність використання терміну «публічні 
фінанси» в українській науковій думці О. Молдован [4], та С. Клімова [5]. 

За авторським поглядом, відмінність між термінами існує. Державні фінанси – 
категорія історична, вона виникає разом з виникненням держави, але ніяк не вказує на тип 
державної влади. Категорія «публічні фінанси» є особливою у порівнянні з загальною 
«державні фінанси», проте вона є більш конкретною у порівнянні з вихідною категорією. 
Публічні фінанси можуть існувати лише за умов реалізації у суспільстві концепції 
делегованих повноважень, тобто виключно при демократичній формі організації державної 
влади. Реалізація сутності публічних фінансів передбачає додержання демократичних норм, 
що стосуються розподілу та вторинного перерозподілу валового внутрішнього продукту 
(ВВП), а також частини національного багатства (НБ) під час формування та використання 
сукупності фондів фінансових ресурсів загальнодержавного, місцевого та спеціалізованого 
призначення. Публічні фінанси передбачають прозорість та підзвітність під час їх 
формування та використання, що об’єктивно актуалізує необхідність побудови та 
функціонування ефективної системи державного фінансового контролю.  

Публічні фінанси – це фонди фінансових ресурсів, що формуються, 
перерозподіляються та використовуються з метою забезпечення національного добробуту. У 
таких умовах неефективне використання, нецільове спрямування та розкрадання коштів 
ставить під загрозу досягнення визначеного рівня національного добробуту. категорія 
«публічні фінанси» є більш придатною для інституційного аналізу, бо містить у собі як 
політичні аспекти так економічні. таке поєднання дає змогу адекватно розробляти заходи 
удосконалення публічних фінансова та усієї фінансової системи. 

Після розгляду сутності публічних фінансів необхідно визначити проблеми їх 
функціонування в Україні. 

Першою проблемою є політична криза, що виявляється у постійній зміні очолювачів 
головних інститутів публічних фінансів. негативний вплив частої зміни політичного 
керівництва – відповідна зміна (до протилежної) векторів та пріоритетів розвитку керованих 
йми інститутів. 

Другою проблемою є розбалансування системи публічних фінансів: зменшення 
доходів та зростання видатків, що виявляється у збільшенні обсягів дефіциту бюджетів усіх 
рівнів, які компенсуються зростанням державного боргу. Збільшення державного боргу, 
особливо зовнішнього боргу ставить під загрозу здатність керувати публічними країни 
національними фінансовими інститутами. Міжнародні фінансові інститути, зокрема МВФ, 
вимагають додержання певних норм у разі надання кредитів. 

Третя проблема полягає у різних поглядах на проблеми публічних фінансів між 
українськими та закордонними вченими. Сутність проблеми полягає у відмінностях систем 
публічних фінансів України та країн з розвинутою ринковою економікою. Фінансові системи 
західних країн є усталеними з незначними змінами, що викликані змінами у циклах 
економічного розвитку, відповідно до цього, удосконалюються та розробляються нові 
емпіричні та формально – логічні методи дослідження. Система публічних фінансів України 
знаходиться у стадії глибинної трансформації, що об’єктивно обмежує можливості 
економіко – математичних методів аналізу. Українські вчені здебільшого сконцентровані на 
розробці інституційних норм, які мають бути закріплені у відповідних нормативно – 
правових актах. Головним завданням вітчизняних вчених є розробка теорії публічних 
фінансів України в умовах трансформації. 

Незважаючи на визначені розбіжності між українськими та західними вченими є і 
спільні сфери досліджень, зокрема визначення якісних характеристик системи публічних 
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фінансів: стійкий розвиток / стійкість (sustainability), гнучкість (flexibility), еластичність 
(elasticity) та хрупкість (fragility). 

Стійкість системи публічних фінансів досліджували А. Даниленко та В. Зимовець [6], 
а також М. Тимошенко [7; 8] зводячи її, фактично до здатності погасити державний борг. 

В. Прядко та Н. Сокровольська [9] розглядають гнучкість бюджетного механізму 
подають тлумачення гнучкості бюджетного механізму та пропонують формулу щодо його 
розрахунків: 

 

                                           (1) 

 

де Fbm– гнучкість бюджетного механізму; 
tpj – час функціонування бюджетного механізму для досягнення j-ї цілі або результату; 
tij – час, необхідний на переналаштування бюджетного механізму задля досягнення i-ї 

цілі або результату; 
(1-1/n) – ваговий коефіцієнт, який враховує ефект масштабу та кількість орієнтовних 

цілей (n), досягнення яких має забезпечити бюджетний механізм [9, с.55]. 
Дослідники пропонують визначати гнучкість бюджетного механізму як здатність 

реагувати та прилаштовуватися до умов, що постійно змінюються. 
Огляд моделей хрупкості фінансових систем провів румунський науковець А. Ианку 

(Aurel Iancu) [10], який поділив моделі, що існують у науковій літературі на три покоління. 
Дослідження поточного стану якісних категорій публічних України фінансів слід 

починати з розгляду показників. що впливають на них, а саме валового внутрішнього 
продукту, доходів та видатків державного бюджету, а також державного боргу. Вказані 
показники пов’язують публічні фінанси з реальною економікою, що дає змогу аналізувати їх 
у взаємозв’язку з показниками суспільного виробництва, визначати наслідки від прийнятих 
рішень, прогнозувати ефективність державної політики у сфері публічних фінансів. 

З рис.1 наочно видно, що ВВП зростає, але з 2008 р. спостерігаємо велику 
волатильність значень, що є свідченням зростання напруги у економічній системі. Велике 
значення має аналіз структури доходів, видатків та дефіциту публічних фінансів України, що 
графічно проілюстровано на рис.2. З рисунку видно, що починаючи з 2004 р. зростають 
обсяги дефіциту, а, відтак, видатки починають перевищувати доходи, що особливо 
актуалізується у 2010 р. та з 2012 р. по теперішній час. Показники 2011 р., де дефіцит 
зменшується, а доходи майже досягають видатків є свідченням про намагання Уряду вжити 
заходи щодо врегулювання стану публічних фінансів. Одним з показників, що характеризує 
стійкість публічних фінансів є співвідношення обсягів Державного боргу до ВВП. Саме 
навкруги цього показника точаться дискусії щодо стійкості публічних фінансів. Одним з 
найуживаніших нормативів щодо цього показника є норматив що дорівнює 60% від ВВП. 
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Рис. 1. Поквартальна динаміка ВВП України у ринкових цінах з 2001р. по 2014р. 

(млн.грн.)*[11]  
*Показники 2014р. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя 
 

 
Рис. 2. Динаміка доходів, видатків, дефіциту(-) / профіциту(-) Державного бюджету 

України по відношенню до ВВП (%)* [11; 12; 13] 
*Показники 2014р. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя 
 

Динаміку співвідношення Державного боргу до ВВП проілюстровано у такий спосіб: 
(Див. Рис.3). Спостерігаємо, що у 2014  показник перейшов граничне значення нормативу та 
на кінець досліджуваного періоду 2014 р. досягає 70,3%. Протягом 2002-2013 рр. 
спостерігається помірний рівень співвідношення досягаючи максимального значення у 
2002 р. (28,6%) та у 2010 р. (29,9%), що значно менше встановленого граничного значення 
нормативу. 
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Рис. 3. Динаміка співвідношення Державного боргу до ВВП (%) та Граничний рівень 

відношення державного боргу до ВВП (%) з 2002 р. по 2014 р.*[13] 
*Показники 2014р. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя 
 

Коректні розрахунки стійкості публічних фінансів та їх гнучкості України можливо 
провести лиже за умов більш детальної методологічної розробки, що неможливо за умов 
державної фінансової політики, яка постійно змінюється. Потрібна усталена Концепція 
розвитку публічних фінансів та усієї фінансової системи України. за умов її розробки та 
прийняття можливо буде оперувати показниками стійкості та гнучкості публічних фінансів, 
розробляти прогнози та удосконалювати методологію їх розрахунку. 

Показник хрупкості системи публічних фінансів може бути застосованим до аналізу 
поточної ситуації з декількох причин: 

 по-перше, це системний показник, що ґрунтується на гіпотезі про 
нестабільність фінансової системи; 

 по-друге, у показнику хрупкості враховується типи поведінки економічних 
агентів, зокрема Понці (Ponzi units), що значно ускладнюють аналіз фінансового середовища 
без відповідної класифікації; 

 по-третє, емпірична перевірка, ефективності фіскальної політики, що 
проводилася у Хорватії довела, прогностичну силу вказаних показників [14]. 

Досвід, що став у пригоді для Хорватії може бути застосовано і для України, що 
вимагає його адаптації та методичної розробки. 

У результаті проведених у статті досліджень можна зробити ряд висновків та 
вказати перспективи подальших наукових розвідок: 

1. Проведена декомпозиція понять «державні фінанси» та «публічні фінанси», 
доведено що категорія «публічні фінанси» є більш придатною для інституційного аналізу. 

2. Визначені розбіжності у методичних підходах щодо публічних фінансів між 
українськими та західними вченими. 

3. Розробка та застосування якісних характеристик публічних фінансів України 
знаходиться наразі у стані формування, їх відбір та педологічна адаптація є перспективою 
подальших наукових досліджень. Необхідно доповнити методологічний інструментарій 
показником хрупкості фінансової системи, що дасть змогу удосконалювати аналіз фінансової 
архітектоніки України. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 
ПОТОКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

The approaches to the evaluation of management activities were investigated.  It was found that a 
comprehensive assessment of efficiency of financial flows of local budget may be carried out by means of 
compositional, functional, systemic, target concepts and the concept of "balance of interests". The efficiency of 
financial flows of local budgets in Ukraine through such approaches was analyzed. The necessity of normative 
regulation of this issue was substantiated. 

Keywords: financial flows, effectiveness, approaches (concepts), local budgets. 
 

Досліджено підходи до оцінювання управлінської діяльності та встановлено, що комплексну оцінку 
ефективності управління фінансових потоків місцевих бюджетів доцільно здійснювати за допомогою 
композиційної, функціональної, системної, цільової концепцій та концепції «баланс інтересів». Проаналізовано 
ефективність управління фінансовими потоками місцевих бюджетів в Україні за такими підходами та 
обґрунтовано необхідність нормативного врегулювання цього питання. 

Ключові слова: фінансові потоки, ефективність, підходи (концепції), місцеві бюджети. 
 

Сучасний соціально-економічний стан адміністративно-територіальних одиниць 
України характеризується наявністю проблем, пов'язаних з низькою оптимізацією 
матеріальних і фінансових потоків, управління якими слід віднести до числа найбільш 
складних завдань місцевого значення, що вимагають подальшого теоретичного і практичного 
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розвитку. Протягом останніх років в Україні йде планомірний процес реформування системи 
місцевих фінансів з метою підвищення ефективності та якості управління як публічними 
фінансами в цілому, так і їх окремими складовими, зокрема, комунальним майном, 
майновими правами та фінансовими потоками місцевих бюджетів.  

Сукупність елементів управління в дії являє собою механізм управління, одним із 
головних завдань якого є забезпечення достатності фінансових ресурсів та ефективності їх 
використання. Тобто, ступінь досягнення органами влади на місцях мети по забезпеченню 
динамічного та збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць залежить 
від ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів таких територій. У 
цьому контексті оцінювання діяльності інституцій управління на регулярній основі є 
актуальним. Це дозволить встановити фактори негативного впливу на таку діяльність та 
розробити практичні рекомендації з їх мінімізації.  

Складність механізму управління публічними фінансами обумовила відсутність в 
Україні єдиних чітко визначених методичних засад оцінювання його ефективності. 
Зауважимо, що у науковій літературі виділяють ряд концепцій (підходів) за якими 
визначається рівень ефективності управлінської діяльності, зокрема: підхід, заснований на 
концепції лідерства; підхід, заснований на теорії веберовської раціональної демократії та 
інші (табл. 1).  

Таблиця 1 
Концепції (підходи) до оцінювання ефективності державного (місцевого) управління 

[складено автором за даними 1] 
Найменування Представники Характеристика 

Підхід, заснований на 
концепції лідерства 

К.Левин, Р.Лайкерт, 
Р.Хауз, П.Херси 

Ефективність управління залежить від 
індивідуальних характеристик та якостей керівника 
інституції управління, рівня виконання поставлених 
перед ним завдань та його професійним розвитком; 

Підхід, заснований на 
теорії веберовської 
раціональної демократії 

М. Вебер, Г. Шмидт 
Ефективність управління залежить від наявності 
чіткої ієрархічної структури, функціональної 
спеціалізації, регламентації професійної діяльності; 

Підхід, заснований на 
теорії життєвих циклів 

И.Адизеси, К.Бланшар, 
Ф.Модильяни 

Ефективність управління залежить від рівня впливу 
постійних, тимчасових коаліцій або груп всередині 
системи, що впливають на процес прийняття рішень 
та життєвий цикл розвитку установ; 

Концепція професіоналізму 
М.Вебер, Г.Беккер, 
Т.Парсонс, Миллерсон 

Ефективність управління залежить від рівня 
професіоналізму управлінців; 

Концепція економічної 
відповідальності 

Джон Стюарт Милль, 
Д. Норт 

Ефективність управління залежить від розвитку 
механізму конкуренції між інституціями 
управління, а також від наявності системи 
підзвітності перед громадськістю. 

 

З таблиці видно, що класичні підходи до оцінювання ефективності управлінської 
діяльності не охоплюють усі аспекти цього процесу. Саме тому, Всесвітній банк розробив 
комплекс інтегральних показників, за якими оцінюється ефективність управлінська 
діяльність на рівні держави, а саме: показник державного управління, індекс сприйняття 
корупції організації та інші (табл. 2). 

Зазначені у таблиці інтегральні показники ефективності державного управління, у 
більшій своїй частині, засновані на проведенні соціологічних опитувань суб’єктів 
господарювання та населення. Тобто, з одного боку на рівні конкретної адміністративно-
територіальної одиниці їх застосувати простіше, а з іншого – такі розроблені Всесвітнім 
банком показники ефективності здебільшого носять суб’єктивний характер. Крім того, 
запропоновані інтегральні показники не дозволять повною мірою оцінити ефективність 
управління публічними фінансами та фінансовими потоками місцевих бюджетів.   
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Таблиця 2 
Основні інтегральні показники ефективності держаного управління Всесвітнього банку 

[складено автором за даними 2] 
Найменування Характеристика 

Показник державного управління 
(Governance Research Indicator 

Country Snapshot, GRICS) 

Базується на критеріях якості управління Д. Кауфмана, до яких 
відносять:  
- право голосу та підзвітність – вимірюються ступінь участі 
громадян у виборі уряду, ступінь незалежності ЗМІ; 
- політична стабільність та відсутність насильства; 
- ефективність уряду – відображає якість державних послуг, 
якість бюрократії, компетенцію службовців, рівень незалежності 
державної служби від політичного тиску, рівень довіри до політики 
уряду; 
- якість законодавства пов’язаного з політикою, що реалізується 
– встановлюється рівень контролю за цінами, ступінь адекватності 
контролю банків, регулювання міжнародної торгівлі та бізнесу; 
- верховенство закону – вимірює рівень довіри громадян до 
законів та ступінь дотримання цих законів; 
- контроль корупції – відображає сприйняття корупції у 
суспільстві. 

Показники, отримані в результаті 
Всесвітнього обстеження 

підприємств (The World Business 
Environment Survey) 

В результаті опитування менеджерів та власників підприємств 
отримують порівняльну оцінку державної політики, ділового 
клімату, якості регулювання, рівня корупції, якості державних 
послуг. 

Показники, отримані в результаті 
обстеження підприємств у країнах з 

перехідною економікою (The 
Business Environment and Enterprise 

Performance Survey, BEEPS) 

Дозволили порівняти якість управління у країнах з перехідною 
економікою, використовуючи зазначені вище критерії. 

Індекс сприйняття корупції 
організації (Transparency 

International) 

В результаті опитування підприємств, аналітиків, громадян країни 
встановлюється ступінь розповсюдження корупції серед службовців 
та політиків. 

Барометр світової корупції 
організації 

Встановлюється як середньостатистична людина оцінює рівень 
корупції влади. 

Індекс економічної свободи 
організації (Heritage Foundation) 

Використовуються дані урядових та не урядових організацій, 
результати міжнародних та національних соціологічних опитувань з 
метою встановлення факторів економічної свободи, зокрема: 
торговельна політика, фіскальна політика, державна інтервенція в 
економіку, монетарна політика, іноземні інвестиції та потоки 
капіталу, банківська сфера, зарплати та ціни, права власності, 
державне регулювання, тіньова економіка. 

Індекс непрозорості 

Встановлюється прозорість сфер, що впливають на ринок капіталу: 
корупція у державних органах, закони, що регулюють права 
власності, економічна політика (фіскальна, монетарна, податкова), 
стандарти фінансування, регулювання комерційної діяльності. 

Показники ефективності державного 
управління, що вимірюються на 
підставі обстеження державних 

службовців та населення 

До таких показників, зокрема, відносять індекс інституціонального 
середовища (ступінь довіри до відомчої політики) 

Сприйняття населення якості наданих суспільних благ 
Співвідношення рівня заробітних плат у державному та приватному секторах 

 

Саме тому, вважаємо, що комплексно оцінити  ефективність управління фінансовими 
потоками місцевих бюджетів уможливлять наступні концепції (підходи) [3, 4]: 

- композиційна концепція – характеризується ступенем впливу управлінської праці 
на результати функціонування системи управління [5].  

- функціональна концепція – характеризується співвідношення між отриманими 
результатами та витратами, пов’язаними з функціонуванням системи управління; 
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- системна концепція – характеризується ступенем адаптації системи до 
зовнішнього середовища; 

- концепція «баланс інтересів» – характеризується ступенем задоволення громади 
наданими суспільними благами;  

- цільова концепція – характеризується ступенем досягнення суб’єктом управління 
поставленої мети. 

Зауважимо, що на рівні держави та адміністративно-територіальних одиниць 
достатньо складно оцінити отримані результати усієї управлінської діяльності, адже вони не 
мають вартісного характеру. Саме тому, пропонується результати управлінської діяльності, 
які необхідно визначати за композиційною та функціональною концепцією, встановлювати 
шляхом визначення ступеня виконання інституціями управління на місцях законодавчо 
встановлених функцій. Так, зокрема, показник рівня виконання плану місцевих бюджетів 
(рис. 1) дозволить встановити ефективність реалізації такої функції як «фінансування 
видатків з місцевих бюджетів» [6, ст. 28].   
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Рис. 1. Ступінь досягнення планових показників місцевих бюджетів України  

[складено автором за даними 7] 
 

З рис. 1 видно, що за останні декілька років рівень виконання плану суттєво 
зменшився. Найбільше невиконання планових показників зафіксоване у 2014 році, що може 
бути пов’язане, зокрема, зі зниженням ефективності управлінської діяльності, яке, в першу 
чергу, обумовлено політичною, соціальною та економічною нестабільністю в країні. 

Крім того, ефективність управління на мезорівні характеризується своєчасністю 
затвердження відповідними органами місцевих бюджетів. Так, наприклад, на 2013 рік не 
було вчасно затверджено 7 місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом (2 бюджети в Івано-Франківській області, 3 – у Львівській, обласний 
бюджет Тернопільської області та бюджет м. Києва [8]. Це може свідчити про неефективне 
виконання відповідними органами управління функції по складанню та затвердженню 
місцевих бюджетів [6, ст. 28]. Отже, низька якість реалізації органами управління своїх 
функцій негативно впливає на рівень ефективності діяльності інституцій управління усіх 
рівнів. Таким чином, за композиційною та функціональною концепціями управління 
фінансовими потоками місцевих бюджетів в Україні є недостатньо ефективним.  

Водночас, зауважимо, що видатки на загальнодержавні функції, які включають 
видатки на управління, скоротились у 2014 році до 4,93% усіх видатків місцевих бюджетів 
(наприклад у 2006 році вони становили 7,56%) [9], що може позитивно позначитись на 
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ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів за функціональною 
концепцією.   

Відповідно до системної концепції  [10], управління не є ефективним, якщо система 
не здатна швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі та, якщо управлінці 
впливають не на повний цикл управління. Проведене дослідження показало, що органи 
управління на місцях в Україні не наділені достатнім обсягом повноважень та не можуть 
здійснювати вплив на усі процеси, пов’язані з формування вхідних й вихідних фінансових 
потоків місцевих бюджетів. Наприклад, в частині справляння податкових платежів органи 
місцевого самоврядування в Україні володіють повноваженнями по встановленню, 
скасуванню, затвердженню розміру ставок (межі яких законодавчо регламентовані у 
Податковому кодексі України), пільг лише в частині місцевих податків та зборів. Зауважимо, 
що частка таких податків у доходах місцевих бюджетів становила від 0,5% (у 2010 році) до 
3,5% (у 2014 році) [9], тобто менше порогу суттєвості. Це свідчить про фінансову 
централізацію, наслідком якої є неспроможність органів місцевої влади впливати на повний 
цикл управління фінансовими потоками місцевих бюджетів. 

Ще однією перепоною на шляху управління повним циклом є виконання 
відповідними органами делегованих повноважень. В умовах сьогодення, коли держава не 
додає близько 20% необхідних для виконання делегованих повноважень коштів [11], 
інституції управління на місцях вимушені відволікати власні фінансові ресурси. Це 
негативно позначається на ефективності управління фінансовими потоками місцевих 
бюджетів з метою досягнення динамічного та збалансованого розвитку територій.  

В рамках концепції «балансу інтересів» необхідно проаналізувати наскільки 
задоволені потреби, очікування, сподівання усіх індивідуумів. Наприклад, показником, що 
може характеризувати ступінь задоволення населення, є соціальний ефект від управлінської 
діяльності. Такий соціальний ефект, зокрема, можна оцінити шляхом розрахунку питомої 
ваги видатків на освіту та видатків на охорону здоров’я у ВВП (рис. 2).  
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 Рис. 2. Питома вага видатків місцевих бюджетів у ВВП, %  
[складено автором за даними 9,13] 

 

З рис. 2 видно, що показники частки видатків на освіту та охорону здоров’я у ВВП є 
достатньо високими (вони займають перше та друге місце серед усіх інших видів видатків). 
Це може свідчити про наявність соціального ефекту від управлінської діяльності. Разом з 
тим, як показують соціологічні опитування, більшість мешканців міст не задоволені життям 
(52%). Причини такого невдоволення, в основному, носять соціальний характер. Так, на 
сферу охорони здоров’я нарікало, зокрема 25,5% респондентів, а на сферу освіти – 6,6% [12]. 
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Крім того, про проблему корупції органів місцевої влади зазначило 35,7% опитаних, а 14,4% 
респондентів вказали на закритість міської влади. Таким чином, можемо засвідчити 
недостатньо високий рівень соціального ефекту від управлінської діяльності органів влади на 
місцях, що говорить про низький рівень ефективності управління. 

За цільовою концепцією ефективність управління характеризується ступенем 
досягнення поставлених перед органами управління цілей [10]. Основною метою діяльності 
органів управління на місцях є забезпечення динамічного, збалансованого регіонального 
розвитку шляхом встановлення рівноваги розвитку екологічної, соціальної та економічної 
сфер. Політика фінансового забезпечення такого розвитку територій проводиться за рахунок 
застосування інструментів фіскального забезпечення, інструментів інвестиційного 
забезпечення та інструментів фінансової безпеки [14]. Централізація управління обумовила 
низьку ефективність використання зазначених інструментів, що підтверджується їх 
комплексним оцінюванням. Так, зокрема, стан фінансової безпеки як по Україні в цілому, 
так і по окремим адміністративно-територіальним одиницям погіршується, про що свідчить 
погіршення наступних показників:  

- рівень перерозподілу ВВП через місцеві бюджети скоротився до 6,45% у 2014 році 
проти 7,23% у 2013 році; 

- частка безробітних у загальній чисельності активного населення працездатного 
віку зросла до 9,7% у 2014 році проти 7,7% – у 2013 році; 

- заборгованість по заробітній платі на кінець 2014 року зросла до  1320,1 млн. грн. 
проти 753,0 млн. грн. – у 2013 році. 

Таким чином, відповідно цільової концепції, мета управління на місцевому рівні – 
сталий розвиток територій не досягається, а отже – управлінська діяльність є не ефективною.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження слід зазначити, що ефективність 
управління фінансовими потоками місцевих бюджетів в Україні знаходиться на низькому 
рівні. Саме тому, вбачається за необхідне нормативно визначити підходи до оцінювання 
такої ефективності, що уможливить своєчасне виявлення та мінімізацію факторів 
негативного впливу на управління фінансовими потоками місцевих бюджетів. 
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In the article the different views of economists about the nature and role of financial planning and formed their 

own definition of financial planning, proved the need for financial planning in the contemporary economy. Particular 
attention is paid to planning the sales and expenditure of agricultural enterprises. 
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В статье исследованы взгляды различных экономистов о сущности и роли финансового планирования 
и сформировано собственное определение финансового планирования, доказана необходимость применения 
финансового планирования в современных условиях хозяйствования. Особое внимание сосредоточено на 
планировании объема продаж и объема расходов в сельскохозяйственных предприятиях. 

Ключевые слова: планирование, финансовое планирование, процесс планирования, финансовый план, 
финансовые ресурсы, сельскохозяйственное предприятие, платежеспособность, ликвидность 

 

Постановка проблемы. Финансовое планирование является одной из важнейших 
составляющих системы планирования сельскохозяйственного предприятия, позволяет 
решать такие жизненно важные задачи, как эффективное управление финансовыми 
потоками, обеспечение сбалансированности финансовых ресурсов и потребностей 
предприятия, оптимизация управленческих решений, минимизация затрат, что в конечном 
итоге влияет на эффективность сельскохозяйственного производства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теория и методология 
планирования долгое время была и остается одной из центральных проблем экономических 
исследований. Отдельные методологические, методические и организационные аспекты 
планирования в целом и финансового планирования, в частности,  исследуются  такими  
учеными: А. Г. Белой [1], М. Д. Билык [2], В. Г. Воронков [11], В. В . Гончар [3], М. А. 
Данилюк [10], Р. С. Квасницкому [5], А. В. Колесник [5], Г. В. Сытник [12], Г. А. Семеновой 
[14] , Р. К. Теличко. [13] и др. Следует отметить недостаточную разработанность и 
обоснованность финансового планирования для сельскохозяйственных предприятий, 
которые требуют дальнейшего исследования в контексте современных тенденций развития 
экономических систем и изменения условий их функционирования. 

Постановка задачи. Целью статьи является исследование теоретических и 
практических основ финансового планирования деятельности сельскохозяйственных 
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предприятий в современных условиях хозяйствования и разработка предложений по 
совершенствованию данного процесса. 

Изложение основного материала исследования. В теоретическом аспекте 
финансовое планирование рассматривают как неотъемлемую часть общего планирования 
деятельности предприятия. Вместе с тем сущность финансового планирования трактуется 
учеными по-разному. Г. В. Сытник отмечает, что финансовое планирование представляет 
собой расчет объемов финансовых ресурсов по источникам формирования и направлениям 
использования в соответствии с производственными и маркетинговыми показателями 
предприятий на плановый год [12, с. 34]. 

Ю. А. Литвин и В. И. Матвийчук утверждают, что финансовое планирование - это 
разработка системы финансовых планов по отдельным направлениям финансовой 
деятельности предприятия, обеспечивающих реализацию его финансовой стратегии в 
плановом периоде [7, с. 68]. Приведенное определение, на наш взгляд, касается текущего или 
оперативного финансового планирования, поскольку обеспечивает реализацию финансовой 
стратегии, осуществляемой в текущем периоде. При этом дискуссионным является то, что 
финансовое планирование должно охватывать лишь отдельные направления финансовой 
деятельности, а не всю обычную деятельность, которая включает кроме финансовой также 
операционную и инвестиционную. 

Г. А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов, А. В. Бугай считают, что финансовое 
планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов и 
плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития предпринимательской 
деятельности предприятия необходимыми финансовыми ресурсами в будущем периоде [14, 
с. 68]. В данной трактовке финансового планирования внимание акцентируется на 
обеспечении развития предприятия финансовыми ресурсами в будущем периоде, то есть на 
долгосрочную перспективу. Такое толкование процесса финансового планирования 
ориентированное на стратегическое финансовое планирование, которое является одной из 
его составляющих.  

Отдельные авторы наиболее весомым аспектом финансового планирования признают 
управленческий. Так, с позиции А. Г. Белой, финансовое планирование - это составляющая 
управления финансовыми ресурсами, процесс оценки потребностей в средствах для 
обеспечения текущего производства и дальнейшего производственного и социального 
развития, а также определение источников покрытия этих потребностей [1, с. 114]. В ее 
определении финансового планирования на первое место выходит его управленческий 
аспект. Далее автор утверждает, что финансовое планирование - это процесс оценки 
финансовых ресурсов, необходимых для предприятия. Вместе с тем, отсутствие 
обоснованной методики расчета показателей при разработке финансового плана и оценки 
финансовых потребностей предприятия может оставить его без достаточных средств для их 
финансирования (уплаты процентов по займу, расчетов с поставщиками, арендной платы и 
т.п.). Необоснованное финансовое планирование может привести к потере ликвидности 
предприятия, а возможно - и к банкротству. 

К финансовому планированию прибегают, как к процессу оценки будущих 
финансовых потребностей предприятия, так и для определения того, как проводилось 
финансирование в прошлом периоде и на что потрачены средства. С помощью финансового 
планирования и контроля менеджеры сельскохозяйственного предприятия могут оценить, 
когда и какие именно средства нужны предприятию [4, с. 25]. 

Поскольку в современных условиях каждое сельскохозяйственное предприятие, 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, должно 
руководствоваться в своей деятельности принципами самоокупаемости и 
самофинансирования, обоснованность формирования финансовых планов и эффективность 
использования финансовых ресурсов становится все более актуальной проблемой.  

Обосновывая необходимость и значение финансового планирования, В.А. Гончар 
отмечает, что финансовое планирование нужно, в первую очередь, для сохранения 
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финансового равновесия предприятия, а с другой стороны, - во избежание накопления 
лишних ликвидных средств [3, с. 4]. Действительно, финансовый план, как и любой другой 
план, - это взаимосвязанное, взаимообусловленное управление деятельностью, где даже 
небольшие изменения внешних и внутренних условий и факторов могут нарушить 
предусмотренные структуры и балансы, что требует полного пересмотра всех составляющих 
[5]. 

По определению М.С. Лысенко, финансовое планирование на уровне субъектов 
хозяйствования - это процесс планирования поступлений и использования финансовых 
ресурсов, установление оптимальных соотношений в распределении доходов предприятий 
[6, с. 16]. В приведенном определении обозначены действия предприятия по привлечению и 
эффективному использованию финансовых ресурсов. 

Существует также взгляд, что по своей сути финансовое планирование в 
предпринимательских структурах - это совокупность методов и средств определения 
источников получения финансовых ресурсов и направлений их использования для 
обеспечения хозяйственной деятельности [10, с. 168]. Очевидно, методы и средства 
выступают лишь инструментами расчета необходимых финансовых ресурсов предприятия на 
плановый год.  

Итак, из всех рассмотренных определений сущности финансового планирования, по 
нашему мнению, вполне очевидно, что без финансового планирования не может быть 
достигнут такой уровень управления экономикой предприятия, который обеспечивает 
повышение его эффективности, успех на рынке, расширение и обновление материальной 
базы, успешное решение социальных вопросов, осуществления материального 
стимулирования работников. 

Рассмотрев определения финансового планирования различных авторов, мы считаем 
необходимым уточнить, что процесс финансового планирования должен отражать цели 
операционной и маркетинговой деятельности сельскохозяйственного предприятия, 
представлять собой разработку системы различных по содержанию и срокам действия 
финансовых планов, определять объем финансовых ресурсов по источникам формирования и 
направлениям их целевого использования в зависимости от размера предприятия, формы 
хозяйствования, формы собственности и поставленных задач. 

Итак, с помощью финансового планирования сельскохозяйственное предприятие 
определяет на плановый год все источники формирования и поступления финансовых 
ресурсов, прирост активов, расходы, связанные с уплатой обязательных платежей, 
покрытием убытков прошлых периодов, поддерживает свою платежеспособность и 
ликвидность. 

 Финансовое планирование должно ориентироваться на рыночную конъюнктуру, 
учитывать вероятность наступления определенных событий и одновременно на разработку 
модели поведения предприятия при изменении ситуации с материальными, трудовыми и 
финансовыми ресурсами. Оно необходимо для финансового обеспечения расширения 
кругооборота производственных средств, достижения высокой результативности 
производственно-хозяйственной деятельности, создание условий, которые обеспечили бы 
платежеспособность и финансовую устойчивость субъектов хозяйствования аграрного 
сектора экономики. Рынок предъявляет высокие требования к качеству финансового 
планирования, поскольку сейчас за негативные последствия своей деятельности 
ответственность несет непосредственно субъект хозяйствования. При неспособности учесть 
неблагоприятную рыночную конъюнктуру предприятие становится банкротом и подлежит 
ликвидации с соответствующими негативными последствиями для основателей [11, с. 235]. 

Основными задачами финансового планирования для сельскохозяйственного 
предприятия являются: 

- обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми для его 
нормальной хозяйственной деятельности, в том числе расширенного воспроизводства 
основных средств предприятия, формирование оборотных средств, материального 
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стимулирования, обеспечения социальных потребностей работников; 
- выявление резервов увеличения прибыли за счет рационального использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов в хозяйственной деятельности предприятия и 
направление их на повышение эффективности производства; 

- обеспечение оптимальных и взаимовыгодных экономических отношений 
предприятия с другими предприятиями-поставщиками материальных ресурсов, бюджетом и 
учреждениями банков, страховыми компаниями; 

- осуществление контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия и 
за созданием и использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

В экономической литературе классифицированы такие виды финансового 
планирования: долгосрочное и краткосрочное; стратегическое, перспективное, бизнес-
планирование, текущее (бюджетирование), оперативное; стратегическое (перспективное) [2, 
с. 136]. 

Процесс планирования деятельности сельскохозяйственного предприятия предлагаем 
начать с прогноза объемов продаж, после чего определить необходимые активы для 
поддержания его уровня и принять решение относительно источников финансирования 
необходимых активов. 

Прогноз объемов следует начинать с анализа объема продаж за предыдущие 2-3 года. 
Приведем некоторые факторы, которые должны учитывать субъекты хозяйствования 
аграрного сектора экономики в процессе планирования объемов продаж: 

1. Уровень экономической активности на рынке, где работает предприятие (насколько 
устойчивое экономическое состояние ожидается на каждой территории сбыта). 

2. Будущая доля рынка, которую может занять предприятие на каждой территории. 
3. Производственные и дистрибьюторские возможности предприятия, потенциал его 

конкурентов, производство новой продукции, которая может быть запланирована как 
предприятием, так и его конкурентами. 

4. Стратегия ценообразования. Например, планирует предприятие повысить цены для 
роста прибыли или снизить их для увеличения доли рынка и получения преимуществ от 
экономии на издержках. 

5. Инфляционные влияния на цену. Предприятие может планировать повысить цены в 
среднем на величину ожидаемого повышения уровня инфляции. 

6. Влияние рекламных кампаний, условий кредитования, продвижения товаров и тому 
подобное. 

Для планирования объема расходов мы рекомендуем сельскохозяйственным 
предприятиям использовать расходно-ценовой анализ, который даст возможность оценить их 
положение на рынке и решить практические задачи достоверного и оперативного 
определения: воспроизведенной себестоимости единицы продукции; рентабельности сбыта 
товарной продукции на внутреннем рынке; ценовых предложений; пределы безубыточности. 

Воспроизводящая себестоимость призвана показать, какой будет себестоимость 
продукции при определенном сочетании цен на ресурсы. Потребность в ней обусловлена 
частой сменой рыночных ситуаций, в результате чего цены ресурсов на момент 
планирования себестоимости могут существенно отличаться от той, которая сложится в 
плановом периоде. Поэтому воспроизводящая себестоимость определяется исходя из 
натуральных удельных затрат на тот или иной параметр производственной программы и 
прогнозных цен на ресурсы в рассматриваемом периоде [13, с. 14]. 

Рентабельность сбыта определяется на основе актуализированной себестоимости и 
прогнозных цен на продукцию, предусмотренную для реализации. В зависимости от того, 
где будет реализована продукция возможны различные условия ее сбыта, а следовательно - и 
разные цены. Поэтому при проведении расходно-ценового анализа для каждого варианта 
условий реализации, рентабельность рассчитывается отдельно, что дает возможность 
определить среди них самое благоприятное [8, с. 115]. 

Расчет и обоснование ценовых предложений на производимую продукцию 
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проводится с позиций обеспечения предприятия желаемого уровня доходности. Такое их 
определение необходимо для того, чтобы руководство предприятия реально могло оценить 
возможность успешной реализации продукции. 

Расчет границы безубыточности позволяет определить минимальный объем 
продукции, который необходимо производить при определенных затратах и конкретной 
реализационной цене, чтобы производство было безубыточным. Поскольку в 
растениеводстве общий объем произведенной продукции (валовой сбор) является 
производным от двух показателей: уборочной площади и урожайности 
сельскохозяйственных культур, то кроме общего объема, будет целесообразным исчисление 
и урожайности, при которой этот объем может быть достигнут [9, с. 86]. 

Кроме того, при проведении расходно-ценового анализа решается ряд важных задач: 
 выявление и обоснование направлений снижения себестоимости единицы продукции; 
 разработка инструментов реализации ценовой стратегии предприятия; 
 усовершенствование оперативного контроля за расходами производственного 

подразделения; 
 определение потребности предприятия в средствах на плановый период; 
 бюджетирование производственной деятельности предприятия. 

Выводы. Финансовое планирование на сельскохозяйственном предприятии играет 
особую роль в обеспечении финансовой стабильности, поскольку оно связано с ресурсным 
фактором - формированием, размещением и использованием финансовых ресурсов и 
получения прибыли на вложенный в хозяйственную деятельность капитал. Именно в 
процессе финансового планирования экономически обосновывается необходимость 
предприятия в капитале, создаются предпосылки финансовой стабильности предприятия.  
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Необхідність ефективного управління фінансами і грошовим обігом вимагає 
виявлення фундаментальних закономірностей, що визначають формування довгострокових 
банківських ресурсів. Актуальність і практична значущість поставлених проблем зумовили 
вибір теми дослідження. 

Досліджуючи проблему трансформації банківських ресурсів було розглянуто роботи 
відомих вітчизняних фахівців, таких як О.В. Васюренка, В.М. Геєць, М.В. Гридчина, А.А. 
Грищенко, І.С. Гуцал, А.В. Дзюблюка, А.А. Єпіфанова, В.Б. Захожай, С.Н. Козьменко, В.В. 
Корнєєва, М.І. Крупки, В.Д. Лагутіна, Б.Л. Луціва, І.А. Лютого, А.Н. Мороза, М.Ф. 
Пуховкіної, М.І. Савлука, І.В. Сало, П.І. Юхименка, а також на праці зарубіжних вчених: Г. 
Габбарда, Е.Ф. Жукова, О.І. Лаврушина, Ю.С. Масленченкова, Г.С. Панової, М. Портера, П. 
Роуза, А.М. Тавасіева, О.Б. Ширинської та інших. 

Метою статі є розглянути природу і механізм трансформації коштів, що виникають 
при формуванні довгострокових банківських ресурсів та при їх використанні в суспільному 
відтворенні. 

Необхідність економічного росту в Україні вимагає зростаючого фінансування 
інвестиційної діяльності та вкладення коштів в масштабні проекти на тривалий час. Це, в 
свою чергу, вимагає формування значних за обсягами стабільних і довгострокових 
банківських ресурсів.  

Однією з найбільш значущих функцій комерційних банків є трансформація 
«коротких» грошей в «довгі» і адаптація дрібних вкладів (депозитів) до великих і тривалих 
за термінами інвестицій. Для фінансування економічного росту можуть використовуватися 
одночасно різні джерела ресурсів внутрішнього і зовнішнього фінансових ринків. Банки 
можуть нарощувати ресурси збільшенням власного капіталу, строкових депозитів та 
збільшенням позикових коштів на основі використання різних банківських інструментів.  

Залучення коштів на внутрішньому фінансовому ринку є найбільш вигідним, оскільки 
дозволяє «зв'язати» певну частину готівкової грошової маси, протидіючи тим самим інфляції 
та девальвації. Однак обсяг ресурсів внутрішнього ринку є недостатнім для забезпечення 
суттєвого економічного зростання, високі процентні ставки роблять неможливим їх 
використання для стимулювання попиту на продукцію вітчизняних виробників.  

Запозичення коштів на зовнішньому ринку за більш низькими відсотковими ставками 
робить їх більш привабливими, але можливі обсяги їх залучення банківською системою, 
СПД і у вигляді прямих іноземних інвестицій для національної економіки також обмежені. 

Для оцінки можливості досягнення збалансованого економічного зростання 
розглянемо трансформацію банківських коштів в процесі суспільного відтворення. 
Достовірність отриманих результатів при цьому значною мірою визначається точністю 
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відображення моделлю повноти зв'язків суб'єктів ринкової економічної системи та 
відповідних грошових потоків. 

Фінансування банками економічного росту призводить до зміни як пропозиції, так і 
попиту на ринках економічної системи: ринку кінцевої продукції, ринку засобів 
виробництва, ринку ресурсів і праці та в самій банківській системі як ринку грошей. 

Підтримка збалансованого попиту і пропозиції по кожному з ринків, або зміна їх 
співвідношень в бажаному напрямку є ключовим питанням, що визначає можливості 
управління результатами економічного зростання. Оцінка наслідків прийнятих рішень при 
цьому є, по суті, оцінкою впливу додаткової грошової маси, що спрямовується банками на 
фінансування того чи іншого сектору економіки або того чи іншого регіону на 
збалансованість системи. 

Незалежно від того, в якій формі і з використанням яких інструментів буде 
здійснюватися фінансування банками стимулювання економічного росту, приведе до того, 
що, по-перше, інтенсивність грошових потоків економічної системи буде змінюватися, а, по - 
друге, грошові кошти будуть «розтікатися» по потоках системи, змінюючи структуру попиту 
і пропозиції, таким чином впливаючи не тільки на обсяги виробництва, але й на інфляцію, 
девальвацію та рівень зайнятості. 

На схемі рис. 1, надано трансформацію грошових коштів, що спрямовуються на 
фінансування економічного росту. 

На рис. 1 відображено, що додаткові ресурси банків, які вони можуть спрямувати на 
фінансування економічного зростання формуються шляхом збільшення залучення банками 
коштів за допомогою розвитку депозитної діяльності (розширенням номенклатури та видів 
депозитних інструментів, залученням все більшої частини заощаджень населення в 
банківський обіг), а також коштів, одержаних у вигляді позик як безпосередньо на 
міжбанківському ринку, так і коштів юридичних і фізичних осіб, у тому числі з 
використанням різних фінансових інструментів - облігацій та похідних цінних паперів.  

 

 
Рис. 1. Трансформація банківських ресурсів в процесі суспільного відтворення 

внаслідок кредитної мультиплікації 
 

З розвитком банків відбувається нарощування їх капіталу - як за допомогою емісії і 
розміщення акцій банку, так і при капіталізації прибутку. 

Банківські ресурси можуть також поповнюватися і за допомогою їх рефінансування 
центральним банком (як правило, на терміни до 365 днів). Для рефінансування банками 
використовуються наступні інструменти: кредитні аукціони через «кредитне вікно», 
проведення кількісних або процентних тендерів, за допомогою операцій прямого РЕПО (з 
державними цінними паперами) і видача стабілізаційних кредитів. Операції рефінансування 
здійснюються під надійне забезпечення, в якості якого можуть виступати державні цінні 
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папери, векселі СПД - резидентів України, врахованих банком за дисконтною ставкою, не 
менш облікової ставки НБУ, або під векселі нерезидентів, авальованих іноземними банками з 
рейтингом не менше, ніж «інвестиційного класу»; іпотечних сертифікатів з фіксованим 
прибутком; облігацій підприємств, що вільно обертаються на ринку або облігацій 
підприємств з додатковим забезпеченням та ін. [1, с. 148-149].  

Рефінансування банків може здійснюватися також за допомогою кредитної емісії НБУ 
для формування ними ресурсів, необхідних для фінансування пріоритетних національних 
програм (за спільним рішенням Центробанку та Уряду). Необхідно відзначити, що 
рефінансування здійснюється НБУ за ставкою, не менш облікової. Ставки, що діють на 
фінансовому ринку, як правило, вище облікових ставок в 1,5-2 рази. Таким чином, 
рефінансування, по суті, здійснюється за пільговими ставками і є привабливим джерелом 
ресурсів для банківської системи. 

Засоби кредитної емісії національного банку (∆ДЭМ
НБУ) направляються на монетарне 

стимулювання економічного росту за допомогою рефінансування комерційних банків 
(∑∆Дреф

КБ) з наступним кредитуванням ними інвестиційних проектів з виробництва засобів 
виробництва (КСП), інвестиційних проектів з виробництва предметів споживання (КПП) або 
можуть бути спрямовані на збільшення споживчого кредитування (КПОТР) при необхідності 
стимулювання попиту на продукцію, що випускається в результаті реалізації інвестиційних 
проектів. 

На рис. 1 представлено, яким чином трансформуються банківські ресурси і яким 
чином вони збільшують попит на засоби виробництва і на споживчу продукцію, виходячи, 
відповідно, на ринок засобів виробництва і на ринок готової продукції. При цьому зроблено 
припущення, що отриманий прибуток (ПР) в рівних обсягах розподіляється на 
реінвестування і на збільшення особистих доходів: по 0,5 ПР. 

Реалізація інвестиційних проектів забезпечує випуск додаткової продукції: з 
предметів споживання цей обсяг складе ∆ТПП, а за коштами виробництва - ∆ТСП. Таким 
чином, в результаті додаткового фінансування економічного зростання банками на ринках 
«зустрінуться» грошові потоки збільшення попиту і збільшення пропозиції продукції. Їх 
збалансованість і визначатиме стабільність економічного зростання. 

Збалансованість ринків вимагає нарощування відповідних обсягів споживчого 
кредитування. Спрямованість споживчого кредитування зумовлюється пільговими ставками 
по кредитуванню тієї продукції, попит на яку необхідно збільшити - в даному випадку це 
продукція, що випускається вітчизняними підприємницькими структурами в результаті 
кредитування цільових інвестиційних проектів, що фінансуються за допомогою 
рефінансування банків. Управління попитом по ринку кінцевої продукції вимагає 
додаткового залучення збільшуються доходи населення по строковим депозитам (наприклад, 
у вигляді початкових внесків для подальшого отримання кредитів на придбання товарів 
тривалого користування та при іпотечному житловому кредитуванні). Така практика 
використовується при стимулюванні економічного зростання за кордоном і дозволяє 
регулювати співвідношення попиту і пропозиції на ринках економічної системи. 

Відображення трансформації банківських ресурсів тільки в першому циклі свідчить 
про те що частина доходів населення може бути спрямована у вигляді заощаджень на 
банківські рахунки, а доходи від реалізації продукції підприємницькими структурами 
надійдуть на їх поточні рахунки в банках. 

Таким чином, довгострокові і великі за обсягами грошові кошти, що формуються 
банками при їх рефінансуванні, після їх використання в процесі суспільного відтворення 
СПД для фінансування своєї діяльності повернуться в банки у вигляді нестабільних, 
«надкоротких» депозитів до запитання в зовсім іншій структурі. Це може призвести до 
«структурної піраміді» формування банківських ресурсів: стабільні банківські ресурси у все 
більших обсягах можуть заміщатися нестабільними «короткими» депозитами до запитання.  
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Питання процесів трансформації банківських ресурсів на рівні окремого банку 
досліджено раніше і доведено, що ці кошти можуть бути знову відновлені банками в 
структурі, необхідної для фінансування економічного росту. 

Необхідно ще раз відзначити, що відомий «закон Грешема» свідчить, що в грошовому 
обігу «гірші» гроші витісняють з обігу «кращі» [2, с. 53]. В даному випадку можна також 
сформулювати закон, згідно з яким у реальному секторі економіки в процесі грошового обігу 
«короткі» або короткострокові грошові кошти витісняють грошові кошти «довгі» або 
довгострокові. 

Грошові кошти, що надаються банками суб'єктам підприємницької діяльності у 
вигляді довгострокових позик та інвестицій, значною мірою повертаються як кошти до 
запитання у вигляді залишків на поточних рахунках, а банки забезпечують відтворення 
структури грошових коштів в обігу або виконують місію відтворення довгострокових 
грошових коштів в економічній системі за допомогою процесів трансформації. 

Графічна модель показує принципову можливість оцінки змін попиту і пропозиції в 
результаті монетарного стимулювання економічного зростання. Складність управління 
даним процесом пояснюється необхідністю прогнозування, відстеженням та 
контролюванням даних процесів в реальному масштабі часу. Це завдання можна вирішувати 
для окремих станів або на окремих етапах з інтервалами в місяць, квартал та ін. 

Процеси трансформації банківських ресурсів і відповідна зміна попиту та пропозиції 
протікають у часі постійно, по мірі «розтікання» грошей по економічній системі, їх 
концентрації в її секторах і подальшого виходу на ринки. Зміни відбуваються одночасно у 
всій системі і вимагають їх адекватного відображення при моделюванні і в процесі 
управління. 

Завдання прогнозування та оцінки результатів трансформації банківських ресурсів 
при фінансуванні економічного зростання є просторовою, об'ємною, з одного боку, і протікає 
в часі - з іншого. Це визначає складність її вирішення і висуває вимогу до того, щоб зміни 
якість грошових потоків, попиту і пропозицію на ринках, розподіл коштів за секторами 
відображено в реальному масштабі часу по всій сукупності суб'єктів, ринків і потоків 
системи. 

З цією метою доцільно використовувати можливості моделі кругового руху ресурсів в 
ринковій економічній системі з відображенням процесів трансформації банківських ресурсів 
при їх інвестиційно-кредитної мультиплікації або їх трансформації в процесі суспільного 
відтворення [3, с. 3-29]. Ця модель дозволить розглянути круговий рух ресурсів у системі 
між секторами економіки та її ринками і дасть бачення взаємопов'язаності цих потоків і 
розподілу ресурсів по «вузлам» системи в процесі руху, дозволяє відстежувати рух грошових 
і натуральних продуктів по взаємоспрямованості парним потокам. Регуляторами системи 
виступають ринки, які приводять у відповідність попит і пропозиція. 

Парні товарно-грошові потоки забезпечують еквівалентність товарних і грошових 
потоків. Це знаходить відображення в двох парах взаємопов'язаних стрілок. Одна пара 
відображає, наприклад, поставку на ринок ресурсів і їх оплату. Інша - придбання ресурсів на 
ринку і їх оплату. При цьому спрямованість даних стрілок в парах протилежна. «Велике 
коло» системи у вигляді кругового руху продуктів - за годинниковою стрілкою і грошей - в 
протилежному напрямку відображає збалансованість у системі при русі ресурсів між 
секторами і ринками. 

Дана модель має ряд важливих переваг: вона досить повно відображає структурні 
елементи ринкової економічної системи та рух ресурсів в натуральній і грошовій формах між 
ними. Модель відображає потоки не тільки в процесі операцій, але і взаємини суб'єктів 
системи з державними структурами, які виступають, з одного боку, як суб'єкти, що 
акумулюють податкові надходження і перерозподіляють їх, а, з іншого боку, - державні 
структури виступають як суб'єкти ринкової економічної системи, повною мірою беруть 
участь у товарно-грошовому обігу. 
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Кожен з ринків системи забезпечує збалансованість кожної пари потоків, приводячи у 
відповідність попит і пропозиція зміною відповідних цін. На ринок ресурсів і праці, 
наприклад, виходить чотири пари стрілок, що відбивають у сукупності обсяг обігу товарів і 
грошей по даному ринку. Це робить можливим моделювання співвідношень попиту і 
пропозиції як з даного ринку, так і по кожному з ринків економічної системи. Перевищення 
попиту над пропозицією по конкретному ринку призведе до інфляції, а перевищення 
пропозиції над попитом - до перевиробництва. Це, в свою чергу, призведе до відповідної 
зміни цін і повернення до нового рівноважного стану на ринках. 

Складність оцінки результатів додаткових фінансових «вливань» полягає в 
розміщенні ресурсів за різними потокам економічної системи та необхідності врахування 
подальшої їх концентрації в секторах системи і виходу грошової і товарної маси на 
відповідні ринки.  

Необхідність оцінки подальшої динаміки вторинного формування банківських 
ресурсів, співвідношень попиту і пропозицій вимагають оцінки прямих і зворотних потоків у 
процесі і за підсумками рефінансування банків і кредитування ними СПД та населення. Дана 
модель надає можливість вирішення поставленого завдання, і для цього опрацьована 
деталізація моделі з відображенням повноти суб'єктів ринкової економічної системи та 
відповідних потоків. 

Використовуючи описаний раніше принцип формування грошових, товарних і 
фінансових потоків в економіці здійснено класифікацію товарно-грошових потоків системи, 
а також їх структурування в рамках макроекономічної моделі. Визначено рух грошових 
потоків та шляхи «розтікання» банківських ресурсів в економічній системі, а також 
можливості подальшої формалізації процесів для прогнозування прийнятих рішень щодо 
регулювання економічного зростання. 

Таким чином, модель дозволяє не тільки оцінити вплив на економіку різних факторів 
(наприклад, зміна податкової політики), але і дає можливість прогнозувати економічні 
наслідки прийнятих заходів з фінансування економічного зростання, в тому числі і напрямку 
на ці цілі банківських ресурсів. Розробка моделей, що дозволяють з достатньою точністю 
прогнозувати зміну грошової маси за секторами економіки та їх вихід на відповідні ринки, 
дозволить завершити дискусію про можливість досягнення збалансованого економічного 
зростання в необхідних параметрах в довгостроковій перспективі. 

Рух коштів по потокам ринкової економічної системи значною мірою визначається 
спрямованістю банківського кредитування або інвестування в ті чи інші сфери суспільного 
виробництва. Розподіл цих коштів по ринках системи визначається сформованими 
пропорціями складових елементів капіталу у вартості готової продукції (органічною 
будовою капіталу) і даний фактор має визначальне значення при трансформації банківських 
ресурсів на макрорівні. 

Таким чином модель ринкової економічної системи надає реальну можливість оцінки 
наслідків зміни грошової маси, управління монетарним стимулюванням за допомогою 
пільгового рефінансування банків з наданням їм на поворотній і платній основі коштів для 
кредитування та інвестування пріоритетних національних програм і проектів, а також 
дозволяє оцінювати та змінювати обсяги і структуру банківських ресурсів. Виконані 
дослідження надають реальну можливість виконання прогнозних оцінок в динаміці методом 
«прямого рахунку». 
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Современные системные трансформации научных парадигм обуславливают 
целесообразность развития концептуально новых подходов к решению традиционных 
экономических противоречий между безграничными потребностями и ограниченными 
ресурсами. Это определяет объективную необходимость переосмысления ключевых 
факторов максимально полного удовлетворения потребностей ключевых стейкхолдеров 
компании за счет наиболее эффективных ресурсных трансформаций и актуализирует 
проблематику исследования производительности субъектов хозяйствования. 

Фундаментальные и прикладные аспекты производительности рассматриваются в 
научной литературе преимущественно в двух аспектах: производительности труда и 
производительности факторов производства. Стремительное развитие и масштабное 
практическое применение ресурсных теорий  (Б. Вернерфельт (Wernerfelt) [1],  Дж. Барни  
(Barney) [2],  Р. Грант (Grant) [3], К. Прахалад (Prahalad) [4] и другие) приводит к 
необходимости пересмотра ресурсного обеспечения производительности предприятия.  

В разные исторические периоды, в общественном производстве ключевую роль 
играли те или другие группы экономических ресурсов, что собственно и позволило ученым 
выделить различные типы общественного производства. Ограниченность экономических 
ресурсов логически вытекает из признания факта их редкости или существования 
объективных препятствий для их хозяйственного использования, которые на определенный 
момент времени признаются непреодолимыми. Отметим, что такое ключевое свойство 
экономических ресурсов, как редкость или ограниченность существенно трансформируется 
под влиянием информационных, инновационных и интеллектуальных ресурсов.  
Соответственно, ресурсные факторы обеспечения производительности современного 
предприятия по своей сути отличаются от ресурсных факторов предприятий в прошлом. И 
различие это объясняется особой ролью человека в системе информационной экономики.  

В течение длительного промежутка времени определяющее значение в 
производственных процессах имела рабочая сила. На этом этапе человек, по сути, 
рассматривалась как природный ресурс, характеристики которого раскрывались через 
призму физических величин («количество труда» в модели Р. Солоу).  Концепция анализа 
человеческих ресурсов (Human Resourсes Accounting) Э. Флемгольца положила начало 
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оценке человека не только как «рабочей силы», а как лица, наделенного индивидуальными 
психофизическими качествами [5]. Определяющим признаком следующего этапа является 
усиление внимания к такому нематериальному ресурсу как предпринимательские 
способности, однако этот ресурс отождествлялся с отдельным носителем - 
предпринимателем. Как отмечает Е. Смирнов, именно отделение нематериальной 
составляющей ресурса от ее носителя - человека - в самостоятельную категорию 
информация, инициировало дальнейшую эволюцию предпринимательской теории бизнеса 
[6, с. 33]. Современные управленческие концепции акцентируют внимание на том, что 
человек становится над фактором производства. Гуманизация ресурсного обеспечения 
производительности субъектов хозяйствования определяет масштабные трансформационные 
изменения теории и методологии познания управленческой деятельности и акцентирует 
внимание на возрастании роли стратегических ресурсов.  

В отличие от любого материального ресурса, стратегические ресурсы не закреплены 
за конкретными блоками определенной хозяйственной системы, не подвержены влиянию со 
стороны пространственных ограничений и закона сохранения вещества и энергии. 
Результатом взаимодействия стратегических ресурсов компании являются потенциальные 
возможности более высокого уровня ценности, накопление и использование которых 
обеспечивает положительный вектор развития субъектов хозяйствования за счет роста их 
производительности. Отличительными особенностями стратегических ресурсов являются 
практически полное отсутствие ограничений в количестве пользователей; их способность к 
самовозрастанию и капитализации в процессе использования; возможностью 
одновременного использования в разных функциональных сферах и бизнес-процессах 
компании.  

При этом важно заметить, что возрастание роли и значения стратегических ресурсов 
приводит к дальнейшему осложнению оценивания производительности предприятия, 
поскольку, ресурсные факторы продолжают наполняться нефизическими характеристиками, 
а для их описания используются величины, которые не могут быть измерены, а могут быть 
лишь оценены. Таким образом, происходит определенная трансформация экономической 
методологии: на смену «измерению ресурсов» приходит «оценивания ресурсов». Отметим, 
что в общем случае множество видов стратегических ресурсов компании имеет сложную 
структуру и топологию, а уровень их стратегичности определяется не только его видом, но и 
количеством [7, с. 59]. 

Особого внимания заслуживает также организационный характер ресурсных факторов 
обеспечения производительности, поскольку ресурсы мобилизуются и стратегически 
используются при организации определенного вида деятельности. Очевидна и бесспорна при 
этом роль управляющего воздействия, с помощью которого происходит стратегическое 
планирование и использование определенного вида ресурсов для достижения конкретных 
целей. Именно целевая ориентация деятельности предприятия вызывает необходимость 
дифференциации структуры ресурсного базиса на элементы, совокупность и взаимодействие 
которых определяют возможности роста производительности предприятия. Учитывая это, 
исключительно значение приобретают организационные ресурсы, которые трактуются, как 
сформированные организационные компетенции на уровне каждого отдельного звена 
управленческой структуры [8, с. 647]. Современные научные исследования подтверждают 
ключевую роль организационных ресурсов в обеспечении инновационной траектории 
развития субъектов хозяйствования. Дж. Барни [8], акцентируя внимание на приоритетном 
значении стратегических ресурсов, выделяет следующие их особенности: ценность, 
редкость, невозможность точной имитации. 

Традиционный материальный срез ресурсов ограничивает возможности 
управленческой практики, ориентированной на их измерение, учет и контроль 
использования. Нематериальное представление о ресурсах трансформирует  вектор 
управления на эффективное сочетание определенных возможностей. Это предполагает 
расширение диапазона направлений продуктивного использования ресурсов. Их комбинации 
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создают уникальные и не воспроизводимые эффекты, как в самом процессе производства, 
так и в продвижении продукта, что формирует устойчивые конкурентные преимущества. 
Создателями и носителями интеллектуального капитала являются стейкхолдеры. Их 
лояльность по отношению к компании базируется на соотношении их собственных 
интересов и целевых ориентиров деятельности предприятия. До тех пор, пока эти интересы 
совпадают и приносят выгоды, стейкхолдеры выступают источниками ресурсов для него.  

Аккумулирование интеллектуального капитала, накопление соответствующих 
компетенций у предприятия зависит от возможностей стейкхолдеров как носителей знаний и 
от качества связей с ними. Знание как таковое создается конкретными людьми, а 
предприятие может либо поддерживать этот творческий процесс, или разрушать его. 
Ориентация на стейкхолдерскую концепцию в практике управления компанией 
обусловливает необходимость осуществления оценки её деятельности с точки зрения учета 
интересов всех групп заинтересованных лиц, а не только инвесторов. Одним из основных 
преимуществ поддержки взаимоотношений с различными группами стейкхолдеров является 
использование эффекта растущей предельной отдачи. Действует закон сетевой экономики: 
чем больше у предприятия устойчивых связей, тем больше возможностей для усиления 
рыночного влияния. В этой связи целесообразно отметить концепцию «стратегического 
менеджмента заинтересованных сторон» [9], согласно которой все стейкхолдеры (не 
зависимо от их типологизации) вносят вклад в уникальные ресурсы компании. Долгосрочные 
конкурентные преимущества при этом формируются путем комплексного развития 
материальных и нематериальных ресурсов.  

Результаты эволюции ресурсных факторов создали предпосылки для авторской 
трактовки ресурсного обеспечения компании (рис. 1).  

 
Рис. 1. Архитектура производительности предприятия на основе ресурсных факторов  

[разработано автором] 
 

В его основе дифференциация ресурсных факторов на традиционные и 
стратегические, при этом последним отводится роль «катализатора» эффективности 
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формирования и использования традиционных ресурсов. Оптимизация ресурсного базиса 
основывается на структурных и качественных принципах, которые обеспечивают 
соблюдение ресурсных пропорций и достижение максимально эффективного уровня 
ресурсообеспеченности всех бизнес-процессов в соответствии с целями развития 
предприятия.  

Каждый самостоятельный вид ресурсов требует способностей использовать этот 
ресурс. Кроме того, способности предприятия могут быть связаны с использованием 
сочетания ресурсов различных видов. Все они должны быть размещены в пространстве и 
локализованы во времени. Однако, пространственно-временной универсум следует 
рассматривать не столько как среду функционирования экономических систем, но и как 
базовые стратегические ресурсы, которые используются ими для осуществления своей 
деятельности. 

Рост производительности компании зависит от структурно-компонентного 
соответствия ресурсных факторов, определяющегося спецификой и технологией 
производства. Это означает, что существует определенный минимальный предел 
необходимого объема для каждого из ресурсов предприятия, ниже которой 
производственный процесс становится невозможным. Ускорения инновационного развития 
предприятия приводит к к внутренней неоднородности набора ресурсов, что, безусловно, 
затрудняет их взаимозаменяемость и усиливает эффект дополняемости: динамика одного 
элемента ресурсов предприятия должна приближаться к динамике другого элемента, 
поскольку наращивание производства невозможно без почти одновременного и 
параллельного увеличения всех ресурсов предприятия. 

Одним из ключевых условий является сбалансированность ресурсов, поскольку 
дефицит одного из них выступает сдерживающим фактором роста производительности и 
повышения результативности деятельности предприятия в целом. Разработка и реализация 
управленческих решений, направленных на обеспечение сбалансированности традиционных 
ресурсов предприятия является комбинированным процессом, в основе которого лежит 
использование различных методов и инструментария управления, соответствующего 
текущим условиям и задачам развития предприятия: 1) прогнозное управление 
предусматривает проактивную реакцию на изменения внешней среды и нивелирование его 
негативных воздействий; 2) саморегулирование и адаптация позволяет за счет организации 
ресурсных потоков, адекватных характеру изменений внешней и внутренней среды, 
достигнуть оптимального значения  эффективности использования ресурсов. 

Поскольку все элементы ресурсов является непосредственным образом 
взаимосвязанными между собой, скоординированное и целенаправленное расширение 
определенных видов ресурсов позволит реализовать приоритетные направления развития 
предприятия. Оптимизация воспроизведения ресурсов, в современной трактовке, 
предусматривает поддержание их уникального набора в соответствии с целевыми 
ориентирами деятельности компании. Принцип комплексности и взаимосвязанности 
основывается на взаимодействии всех видов ресурсов, что обеспечивает динамичность их 
структуры. Рассматривая совокупность ресурсных факторов обеспечения 
производительности предприятия в рамках системного подхода можно сделать вывод, что в 
результате их взаимодействия формируются новые свойства, которыми каждый отдельный 
вид ресурса не обладает. То есть комплексное взаимодействие всех видов ресурсов 
предприятия, задействованных в бизнес-процессах и функциональных сферах, генерирует 
возможности более высокого порядка, определяющие способность предприятия к 
реализации поставленных целей. 

Рост производительности предприятия требует приведения всех ресурсных факторов 
в соответствие с условиями внешней среды и долгосрочными прогнозными тенденциями его 
изменения, что позволит предприятию обеспечить долгосрочную положительную тенденцию 
развития. Для того чтобы эффективно использовать ресурсы, являющиеся пассивными 
элементами экономического процесса, предприятия должны обладать способностями, 
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позволяющими активировать эти ресурсы. Предложенная система принципов органично 
дополняет идеи Б. Хастеда и Д. Аллена, которые идентифицировали ключевые способности 
эффективной активации ресурсов [10, р. 596]:  

1) приоритетность – гармоничное   формирование портфеля ресурсов; 
2) проактивность – опережение конкурентов в приобретении стратегически важных 

ресурсов; 
3) наглядность – информирование стейкхолдеров о ресурсных преимуществах 

компании; 
4) специфичность – присвоение предприятием дополнительно созданной ценности.  
Предложенная архитектура производительности предприятия на основе ресурсных 

факторов  позволяет аргументировать её взаимосвязь с основными идеями современных 
ресурсных концепций и концепций  стратегического менеджмента:  

- неоднородность предприятий базируется на уникальной комбинации материальных 
и нематериальных ресурсов, необходимых для преобразования факторов производства 
(традиционных ресурсов) в продукцию, которая пользуется спросом на рынке; 

-  различия между ресурсными комбинациями компаний определяют разницу в 
достигнутых экономических результатах, которые они стремятся максимизировать, что, в 
свою очередь, обеспечивает рост производительности субъектов хозяйствования в целом; 

- непрерывное аккумулирование и развитие ключевых компетенций как 
составляющих организационных способностей составляют основу интеграции, создания и 
реконфигурации внутренних и внешних ресурсов, обеспечивающих повышение 
производительности предприятия.  

Таким образом, именно стратегические ресурсы формируют возможности более 
высокого порядка в контексте реализации поставленных целей и задач функционирования 
предприятия за счет обеспечения наиболее оптимальных трансформаций традиционных 
ресурсов. По результатам диагностики ресурсных предпосылок повышения 
производительности компании сформированы два блока принципов формирования ресурсов. 
Структурный блок включает оптимизацию структуры ресурсов, обеспечение их 
компонентного соответствия и сбалансированности. Качественный блок определяется 
оптимизацией воспроизводства ресурсов; комплексностью и взаимосвязанностью; целевой и 
стратегической направленностью. Системное взаимодействие всей совокупности ресурсов 
предприятия определяет способность предприятия к реализации поставленных целей. 
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criteria of optimal volume of backlogs of the state are certain and the ways of decision of problems of currency sphere 
are offered in Ukraine. 

Keywords: budgetary system, financial politics, fiscal policy, rate of exchange, gold-value backlogs, inflation, 
devaluation, currency interventions, processes of globalization, National bank of Ukraine. 

           
Розглянуто стратегію  розвитку бюджетної системи України, чинники, що впливають на її 

нестабільність, проаналізовано курс гривні за операціями банків з готівковою іноземною валютою. Визначено 
основні критерії оптимального обсягу резервів держави та запропоновано шляхи вирішення проблем валютної 
сфери в Україні. 

Ключові слова: бюджетна система, фінансова політика, бюджетна політика,  валютний курс, 
золотовалютні резерви, інфляція, девальвація, валютні інтервенції, глобалізаційні процеси, Національний банк 
України. 
 

Основним  завданням бюджетної політики України на сучасному етапі економічного 
розвитку є стабілізація державних фінансів з метою сталого економічного зростання. Нині до 
ключових заходів бюджетної політики відноситься проведення оптимізації кількості 
державних програм і витрат фондів загальнообов’язкового державного соціального та 
пенсійного страхування шляхом здійснення контролю за цільовим спрямуванням коштів та 
публічного звітування про їх використання. 

Еволюція державного устрою на всіх історичних етапах приводить до вдосконалення 
фінансових відносин. Питання  витрачання видатків з метою зміцнення й піднесення 
національної економіки завжди були актуальними. На сьогодні в України необхідно 
стабілізувати розвиток економіки, забезпечити її зростання та розв’язання відповідних 
проблем, утім, без державного втручання може мати затяжний характер. 

Водночас головним завданням уряду будь-якої країни є забезпечення добробуту 
громадян шляхом використання обмежених фінансових ресурсів для досягнення соціально-
економічного розвитку суспільства й піднесення економіки та з огляду на світові тенденції, 
що спостерігаються упродовж останніх років, вітчизняна бюджетна система потребує 
вдосконалення. 

Дослідженню ролі бюджету та впливу державних видатків на економічні процеси  в 
суспільстві присвячені праці багатьох вітчизняних й зарубіжних науковців зокрема О. 
Василика, А. Гальчинського, В. Дем’янишина,   І. Запатріної, Л. Лисяк, І. Луніної, І. Лютого,  
Дж. Кейнса, О. Кириленко, В. Кравченка, В.Опаріна, К. Павлюк, А. Сміта,  В.Федосова, С. 
Юрія та  інші. Утім, окреслена проблематика потребує подальшого дослідження та 
вдосконалення, оскільки управління бюджетними видатками має бути ефективним і 
раціональним незалежно від умов в яких опинилася країна. 

Метою статті є визначення сучасних фінансових інструментів та заходів бюджетної 
політики в забезпеченні соціально-економічного розвитку України в умовах фінансової 
нестабільності. 
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Після здобуття Україною незалежності перед владою країни постало чимало завдань 
серед яких, передусім, сформувати бюджетну систему та сучасний порядок міжбюджетних 
відносин в Україні. Ці відносини відіграють значну роль у соціально-економічній політиці 
України, у її державній та регіональній політиці, впливають на характер відносин центру і 
регіонів. Однак, визначальне місце в умовах побудови правової, демократичної та соціально 
спрямованої держави посідає максимальне задоволення потреб населення суспільними 
благами, покращання добробуту населення.  Виходячи із цього назріла необхідність 
проведення в Україні децентралізації влади та управління, яка гальмується шляхом 
зволікання прийняття відповідних законодавчих актів та фактичного обмеження прав органів 
місцевого самоврядування, що не відповідає світовим критеріям зміцнення основ місцевого 
самоврядування. 

Бюджетна система нашої країни на сьогоднішній день фактично є копією колишньої 
адміністративно-командної системи і в період побудови ринкових умов господарювання 
вимагає проведення реформ у всіх сферах суспільного життя і зокрема у бюджетній системі. 
Незважаючи на певні позитивні кроки у її реформуванні проблеми не вирішуються, а 
спостерігається тенденція до їх накопичення. За роки незалежності нашої держави бюджетна 
система продовжувала зберігати елементи адміністративно-командної системи, що і 
завадило побудувати стабільну бюджетну систему. Чинники, які впливають на    
нестабільність бюджетної системи не є  постійними, вони весь час змінюються і мають як 
об’єктивний так і суб’єктивний характер. 

До об’єктивних чинників, що впливають на нестабільність бюджетної системи можна 
віднести: зміну економічної ситуації у країні; рівень інфляції; рівень безробіття; валютний 
курс; темпи розвитку економіки; величину державного боргу; дефіцит бюджету; фінансове і 
бюджетне законодавство, соціальну стабільність; рівень життя та заробітної плати; рівень 
пенсійного забезпечення та інші. 

До суб’єктивних чинників можна зарахувати структуру та систему управління, 
забезпеченість кадрами, їх кваліфікацію та досвід керівників  управління бюджетною 
системою країни. 

Як відомо, будь-яка економічна система може характеризуватися як складна 
багаторівнева по вертикалі та багатоелементна по горизонталі, що засвідчує рис.1.  
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складна економічна система та її взаємодія 
  Джерело: [17.c.66] 
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Це дає підстави цілком справедливо стверджувати про можливість висвітлення 
структури системи у вигляді ієрархії підпорядкованості компонентів. Крім того, кожен 
рівень  структури має власну мету і містить в собі чітко визначену для свого рівня кількість 
інформації [17]. З огляду на зазначене, дослідження концептуальних засад розвитку 
бюджетної системи України в умовах впливу зовнішнього середовища, зокрема впливу 
валютно-курсової політики в країні є актуальними та мають практичну значущість. 

Проблеми становлення й розвитку постіндустріального суспільства на сучасному 
етапі набувають беззаперечної пріоритетності так, у світовому й українському науковому 
середовищі тривають дискусії про сучасну стратегію розвитку національної економіки 
України, її фінансову й зокрема бюджетну систему в умовах євро інтеграційних процесів. 

Одним із основних чинників які мають безпосередній вплив на бюджетну систему 
можна відзначити валютно-курсову політику, від якої залежить рівень цін і темпи інфляції, 
обсяг валютних резервів, динаміку експортно-імпортних потоків і рух капіталу, стан 
зовнішньої заборгованості, дохідні та видаткові статті бюджетів усіх рівнів. Валютно-
курсова політика впливає на усю господарську систему держави. Чинники, які визначають 
стабільність фінансово – кредитної сфери, значною мірою залежать від курсу Національної 
грошової одиниці.  

Формування сучасної монетарної політики будь-якої держави неможливе без 
врахування факторів глобалізації та інтеграції економічної системи у світовий простір. З 
одного боку, глобалізація є потужним поштовхом розвитку валютних відносин та активізації 
руху фінансових ресурсів, однак, з іншого – вона нерозривно пов’язана з циклічними 
процесами, що тягне собою виникнення кризових явищ. Нині реалізація ефективної валютної 
політики має стратегічне  значення для України, оскільки як елемент монетарної політики 
держави вона забезпечує розв’язання низки проблем пов’язаних з надійністю грошової 
системи, стану та динаміки платіжного балансу, нагромадження золотовалютних резервів 
Національного банку України тощо. 

Україна, як незалежна і суверенна держава за період своєї незалежної історії пережила 
низку фінансово-економічних, і в тому числі валютних криз. Однак, жодного разу ці кризові 
явища не розвивались в контексті трагічних революційних подій та воєнного конфлікту. Так, 
починаючи з кінця 2013 року і до тепер економічна ситуація держави, її валютного ринку 
зокрема, як ніколи визначається не тільки економічними, але й військово-політичними 
подіями. 

У сучасних ринкових економіках монетарна політика держави, в тому числі і валютна, 
змінює межі свого впливу, тісно та безперервно взаємодіючи з бюджетною політикою. Так, 
саме використання сфери впливу і регулюючі можливості грошово-кредитної політики 
держави  зосереджені на стабілізації національної економіки, забезпеченні зайнятості та 
стримуванні інфляції. За логікою, успішна реалізація державної політики в фінансовому 
секторі значною мірою залежить від скоординованості як стратегічної, так і тактичної 
складових фіскальної політики, дій уряду та Національного банку України як на рівні 
формування політики, так і на рівні проведення поточних операцій, їх взаємоузгодженості, 
підпорядкованості короткотермінових вигод та інтересів довготерміновим 
загальнодержавним цілям.  

Найбільш важливим серед аспектів макроекономічної координації грошово-кредитної 
та фіскальної політики (крім координації цілей) є їх взаємодія в площині боргової політики. 
Оскільки, у ситуації, яка склалася, на найближчу перспективу національна фіскальна 
політика має забезпечити стабілізаційне спрямування, а будь-які радикальні зміни доцільно 
вносити після певної стабілізації економічної ситуації. Проблемні питання реалізації 
валютної політики України у контексті нестабільної вітчизняної бюджетної сфери набувають  
особливої актуальності. Так, без постійного та обґрунтованого врахування факторів 
невизначеності під час прийняття управлінських рішень на всіх рівнях бюджетної системи 
практично неможливо виконати завдання бюджетної політики держави.  
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Для ефективного використання фінансових ресурсів суспільства ключову роль 
відіграє валютна політика, як сукупність заходів, що здійснюються державою у сфері 
валютних відносин відповідно до цілей загальноекономічної політики країни і має певні 
інституційні засади, а також стратегічні та тактичні цілі, форми реалізації що дає змогу 
ідентифікувати її серед інших форм економічної політики держави. Формами її реалізації є: 
політика управління золотовалютними резервами; міжнародна кредитна, дисконтна, девізна 
та валютно-курсова політика. Головним органом реалізації валютної політики в Україні 
виступає Національний банк України, що в межах своїх повноважень проводить не лише 
монетарну політику, але й регулює валютні відносини в державі.   

З огляду  на зазначене, валютна політика як одна із головних форм регулювання 
зовнішньоекономічних відносин набуває ключового значення у практичній реалізації 
державного впливу на перебіг усіх господарських процесів з метою реалізації стратегії 
економічного розвитку та розбудови у державі ефективно функціонуючого ринкового 
механізму. Утім, виконання завдань та функцій регулятора на валютному ринку держави 
значно ускладнилось наприкінці 2013 та у 2014 році. Суттєве погіршення економічної 
ситуації в 2014 році було зумовлено веденням військових дій на сході України та низьким 
зовнішнім попитом на фоні накопичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки. В 
результаті цього, національна грошова одиниця почала знецінюватися з величезною 
швидкістю. Як видно з рис. 2, у грудні 2013 року курс гривні за операціями  комерційних 
банків за 100 американських доларів становив 826,9355 грн., то вже у грудні 2014 року 
знизився до 1613,4716 грн. Дефіцит валюти на готівковому ринку України, недовіра 
населення до дій НБУ, банківської системи та масова паніка серед населення призвели до 
збільшення обсягу валютних спекуляцій і зростання масштабів «чорного валютного ринку» 
на якому курс національної валюти був в межах 19-ти – 22-ох гривень на 1 дол. США. 
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Рис. 2. Середньозважений курс гривні за операціями банків України з готівковою 
іноземною валютою, грн. 

Джерело: Побудовано за даними офіційного сайту НБУ: www.bank.gov.ua 
 

У сучасних умовах господарювання високий рівень інфляції швидко знецінює доходи 
громадян, підриває їх купівельну спроможність і погіршує рівень життя, руйнує 
підприємницьке середовище. Інфляційні процеси негативно впливають на доходну частину 
бюджету, зменшуючи реальну вартість суми надходжень податків і зборів, а також 
перерахувань з вищих бюджетів. Однак можливий і позитивний інфляційний вплив на 
доходи бюджету, наприклад, коли за рахунок інфляційного зростання цін товарної продукції 
відбувається збільшення сум податкових надходжень. 

http://www.bank.gov.ua/�
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На видаткову частину бюджету інфляційні процеси також впливають по-різному, 
передусім, можна відзначити збільшення бюджетних видатків, що визначаються за 
нормативом на величину індексу інфляції. Таким чином, створюється ситуація, коли 
перерахуванню з бюджету, наприклад на утримання установ соціальної сфери, підлягає 
значно більша сума, ніж заплановано і надійшло доходів. Водночас під впливом інфляційних 
процесів відбувається зменшення реальної вартості видаткової частини бюджету. 

Все це сприяє виникненню ще однієї суперечності між проголошеними цілями та 
завданнями реформ і неспроможністю держави у їх подоланні. Крім того, від рівня світових 
цін залежить вартість товарів, що імпортуються або експортуються, а відповідно і суми 
митних зборів, що надходять до бюджету. 

Задля стабілізації ситуації на валютному ринку України Національний банк України у 
2014 році прийняв низку постанов, що мали обмежувальний характер. Так, наприклад 
остання з них це Постанова Правління Національного банку України від 1 грудня 2014 року 
№ 758 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України”  
яка набрала чинності 3 грудня 2014 року та буде діяти до 3 березня 2015 року включно. Нею 
передбачено: 

 обов’язковий продаж 75% надходжень в іноземній валюті із-за кордону; 
 здійснення розрахунків за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів 

(робіт, послуг) у термін, що не перевищує 90 календарних днів; 
 заборона банкам знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі 

документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог; 
 встановлення лімітів продажу готівкової іноземної валюти, переказу іноземної 

валюти закордон і видачі готівкових коштів в національній та іноземній валютах тощо. 
Однак, як видно з даних рис. 2 низка таких заходів не стримала подальшу девальвацію 

гривні. Негативні тенденції простежуються хоча національний банк вже застосовував набір 
відповідних обмежень. Існує дуже небезпечна ілюзія, що адміністративними механізмами 
можна створити міцний курс національної валюти. Утім макроекономічна теорія стверджує, 
що всі адміністративні механізми в довгостроковій перспективі нейтральні, їх ефект 
дорівнює нулю [6]. 

 
Рис. 3. Обсяг золотовалютних резервів України у 2000-2014 рр., млрд. грн. 
Джерело: Побудовано за даними офіційного сайту НБУ: www.bank.gov.ua 

 

За логікою, в Україні упродовж усього періоду незалежності триває ринкова 
трансформація економіки був відсутній чіткий курс гривні. Фактично на сьогодні в Україні є 
фактично чотири курси: курс готівкового долара, курс НБУ, курс міжбанку і ще з’явився 
індикативний курс, тобто курс «чорного валютного ринку». Саме тому, Національний банк 
України з 5 лютого 2015 року відмовився від використання індикативного курсу на 
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валютному ринку і таким чином прагне забезпечити єдиний курс на рівні ринкового. Загалом 
це позитивний крок для ринку, здатний вирівняти різницю курсів і усунути таким чином 
стимули для «чорного» ринку, проте на початковому етапі офіційний курс, найвірогідніше, 
знизиться до ринкового курсу на рівні близько 21 грн./дол. [14]. 

Так, щоб запобігти знеціненню національної грошової одиниці у процесі реалізації 
валютної політики України упродовж 2013-2014 рр. НБУ проводив масові валютні 
інтервенції (рис.3), що значно скоротило обсяг золотовалютних резервів держави . Як 
бачимо з рисунку 3, якщо у 2010 році їх обсяг становив 34,5 млрд. дол. США, то до кінця 
2014 р. скоротився майже у 5 раз, до – 7,5 млрд. дол. США. Золотовалютні резерви (ЗВР) 
України за досліджуваний період використовувались не лише для погашення валютного 
ажіотажу всередині країни, але й для погашення зовнішніх боргів України. 

Сьогодні в економічній літературі частіше всього використовують три критерії задля 
оцінки адекватності обсягу золотовалютних резервів потребам економіки, це – критерій 
покриття імпорту, критерій П. Гвідотті та А. Грінспена, а також критерій  О. де Б’юфорта 
Війнхольда та Е. Кептейна. 

          Таблиця 1 
Оцінка адекватності золотовалютних резервів України за критерієм покриття імпорту 

у 2010-2014 рр. 
              Рік 

Показник 
2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг ЗВР (млн. дол. США) 34 576 31 795 24 546 20 415 7 533 
Обсяг імпорту протягом трьох 
місяців (млн. дол. США) 

 
18 276 

 
24 444 

 
26 090 

 
25 269 

 
19 386 

Відношення ЗВР до обсягу 
трьохмісячного імпорту  

 
1,89 

 
1,30 

 
0,94 

 
0,80 

 
0,40 

Обсяг імпорту протягом чотирьох 
місяців (млн. дол. США) 

 
24 368 

 
32 587 

 
34 787 

 
33 692 

 
25 848 

Відношення ЗВР до обсягу 
чотирьохмісячного імпорту 

 
1,42 

 
0,96 

 
0,70 

 
0,60 

 
0,29 

Обсяг імпорту протягом п’яти 
місяців (млн. дол. США) 

 
30 460 

 
40 734 

 
43 484 

 
42 115 

 
32 310 

Відношення ЗВР до обсягу 
п’ятимісячного імпорту 

 
1,14 

 
0,78 

 
0,56 

 
0,48 

 
0,23 

Джерело: Складено та розраховано за даними офіційного сайту НБУ: www.bank.gov.ua 
 

         Таблиця 2 
Оцінка адекватності золотовалютних резервів України за критерієм П. Гвідотті  

та А. Грінспена у 2010-2014 рр. 
              Рік 

Показник 
2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг ЗВР (млн. дол. США) 34 576 31 795 24 546 20 415 7 533 
 

39 350 
 

50 367 
 

59 352 
 
 

65581 

 
61 011 

942 5 301 4 100 5 082 4 100 

7 0 2 631 3 062 1 048 

Обсяг короткострокового 
зовнішнього  боргу  (млн. дол. 
США) 
В тому числі: 
- сектор державного управління 
- органи грошово-кредитного 
регулювання; 
- банки 

12 306 13 400 14 096 11 457 12 127 
Відношення ЗВР до обсягу 
короткострокового зовнішнього 
боргу 

 
 

0,88 

 
 

0,63 

 
 

0,41 

 
 

0,31 

 
 

0,12 
Джерело: Складено та розраховано за даними офіційного сайту НБУ: www.bank.gov.ua 

Для прикладу, табл. 1 ілюструє, що починаючи з 2013 року обсяг резервних активів 
України не покриває величини навіть трьохмісячного імпорту, що свідчить про їх 
недостатню величину. 
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Поточна оцінка золотовалютних резервів  держави за іншими двома критеріями також 
засвідчила їх недостатній обсяг. 
 

Таблиця 3 
Оцінка адекватності золотовалютних резервів України за критерієм  

О. де Б’юфорта Війнхольда та Е. Кептейна у 2010-2014 рр. 
              Рік 

Показник 
2010 2011 2012 2013 2014** 

Обсяг ЗВР (млн. дол. США) 34 576 31 795 24 546 20 415 7 533 
Грошовий агрегат М2 (млрд. грн.) 596,841 681,801 771,126 906,236 956,795 
Грошовий агрегат М2 (млрд. дол. 
США)* 

74,980 85,438 96,390 113,279 73,499 

Відношення ЗВР до грошового 
агрегату М2 (%) 

46,1 37,2 25,5 18,0 10,2 

Грошова база (млрд. грн.) 225,692 239,885 255,283 307,139 332,514 
Грошова база (млрд. дол. США)* 28,347 30,061 31,910 38,392 25,578 
Відношення ЗВР до грошової бази 
(%) 

121,9 105,8 76,9 53,2 29,5 

* Розраховано за офіційним курсом встановленим НБУ на кінець періоду 
** Станом на жовтень 2014 року 
Джерело: Складено та розраховано за даними офіційного сайту НБУ: www.bank.gov.ua 
 

Зокрема критерій О. де Б’юфорта Війнхольда та Е. Кептейна передбачає, що коли 
відношення валютних резервів до грошової бази нижче 60%, рівень девальвації грошової 
одиниці держави може становити 45%, що ми й спостерігаємо у ситуації з національною 
грошовою одиницею в табл. 3. 

Якщо подивитися на прогнози МВФ, то за негативним сценарієм в 2015 році 
золотовалютні резерви України скоротяться приблизно до 4,5 мільярдів доларів. Тобто, 
країна залишиться без золотовалютних резервів. Але варто зазначити, що золотовалютні 
резерви для того й існують щоб у разі важкої економічної ситуації забезпечити зовнішні 
економічні розрахунки країни. Однак, питання полягає в тому, чи будуть ці резерви 
відновлюватися [9]. 

У руслі вирішення проблем валютної сфери, на нашу думку, доцільно би було 
дотримуватись основних принципів реалізації валютної політики, втілення яких здатне 
сприяти суттєвому підвищенню її ефективності та результативності діяльності 
Національного банку України [2], а саме: 

 загальнонаціональна підпорядкованість (валютна політика НБУ має задовольняти 
економічні інтереси суспільного розвитку); 

 узгодженість із монетарним режимом (стратегічні завдання валютної політики НБУ 
повинні відповідати етапам поступового переходу до монетарного режиму, що ґрунтується 
на досягненні цінової стабільності); 

 визначення пріоритетів валютної політики (валютна політика НБУ повинна бути 
адекватною етапам структурного розвитку економіки України); 

 статистичні спостереження (розширення повноважень НБУ у складанні платіжного 
балансу та його деталізації) та послідовність (удосконалення інструментів реалізації 
валютної політики НБУ повинно передбачати насамперед його гармонізацію з подальшим 
поступовим розвитком фінансової системи української економіки); 

 рівність конкурентних умов (валютна політика має сприяти формуванню рівних 
умов господарювання для резидентів і нерезидентів і створювати конкурентне середовище 
на всіх сегментах фінансового ринку); 

 системність фінансового регулювання (пом’якшення валютного контролю у 
банківському секторі повинно супроводжуватись постійним моніторингом за його 
діяльністю) та упорядкованість (законодавство з валютної політики має відповідати вимогам 
системності, прозорості, зрозумілості та передбачуваності); 

http://www.bank.gov.ua/�


 201

 фінансова стійкість (лібералізація валютної політики НБУ не повинна провокувати 
некероване зростання зовнішньої заборгованості). 

Утім, Україні для подолання кризових явищ необхідна стабільна курсова динаміка та 
прозорість дій Національного банку України. Досягнути її необхідно ринковими методами, 
оскільки інші, як свідчить двадцятирічний вітчизняний досвід, є малоефективними. Без 
обґрунтованої валютної стратегії в України немає шансів отримати стабільну і сильну 
національну валюту в умовах глобалізаційних процесів.  

До основних напрямів стабілізації валютної політики можна віднести:  затвердження 
програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, що дасть змогу поповнити 
валютні резерви і підтримати гривню від подальшої девальвації; підвищення інформованості 
суспільства щодо здійснення операцій НБУ на валютному ринку (шляхом налагодження 
низки комунікаційних каналів та удосконалення інформаційної політики регулятора); 
зменшення рівня доларизації української економіки через підвищення привабливості 
гривневих активів;  удосконалення структури внутрішнього валютного ринку з урахуванням 
міжнародної практики та подолання стихійного «чорного валютного ринку», що дозволить 
удосконалити механізми протидії валютним спекуляціям;  удосконалення нормативної бази 
НБУ та дотримання вище згаданих принципів реалізації валютної політики; а також 
стимулювання експорту і забезпечення рівноваги платіжного балансу. 

Останнім часом функціонування фінансово-економічної системи держави 
позначились значними труднощами та проблемами. Вперше за 24 роки незалежності України 
одним із чинників розбалансування економіки стали військово-політичні події на сході 
країни. Звичайно, що проводити грошово-кредитну політику в таких умовах є складним 
завданням для Національного банку України.  

Разом з тим, ми переконані, що координація валютної політики НБУ та фіскальної 
політики уряду під час розроблення пріоритетів розвитку дасть змогу розробити стратегію, 
що сприятиме досягненню загальних цілей економічної політики України, якими на сьогодні 
є усталене економічне зростання і низький рівень безробіття при довгостроковій ціновій і 
валютній стабільності.  

Реалізація валютної політики України в кризових умовах, зокрема в умовах 
нестабільності бюджетної сфери, повинна полягати у використанні бюджетної дисципліни, 
яка має доповнюватися заходами, спрямованими на пом’якшення циклічних коливань, 
розроблених відповідно бюджетно-податкової політики держави у короткостроковому, 
середньо- та довгостроковому періоді. За умови обмеженості наявних фінансових ресурсів та 
залучення додаткових, застосування стимулюючих та підтримуючих антикризових заходів 
бюджетно-податкової політики має доповнюватися компенсаторними заходами. 

Проведення структурних реформ в країні та бюджетна політика повинні знаходитись 
у нерозривній єдності з розвитком держави. Сьогодні пріоритетними завданнями бюджетної 
політики є сприяння виходу України з економічної кризи і фінансова стабілізація в 
економіці. Для того, щоб бюджетна політика України була ефективною сьогодні необхідно: 

 чітко визначити бюджетні пріоритети в національній стратегії на довготривалу 
перспективу; 

 скоротити прихований дефіцит державного бюджету; 
 встановити контроль за діяльністю уряду шляхом зіставлення бюджетних видатків і 

досягнутих результатів; 
 забезпечити повну прозорість формування бюджетів усіх рівнів; 
 вдосконалити міжбюджетні відносини на всіх рівнях. 

          Отже, бюджетна система України потребує вдосконалення форм та методів планування 
різних рівнів, ефективного використання бюджетних коштів, міжбюджетних стосунків. В 
удосконаленні бюджетної системи доцільно оптимізувати розміри адміністративно-
територіальних одиниць в Україні, це сприятиме формуванню власної доходної бази в 
достатніх розмірах, скороченню обсягів міжбюджетного перерозподілу коштів. За таких 
умов відносини в межах бюджетної системи носитимуть характер прямих зв’язків, зайві 
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етапи перерозподілу ресурсів будуть обмежені, що програмуватиме повноцінну реалізацію 
прав територіальних громад на місцеве самоврядування. 

Від виваженого вибору напрямів розвитку бюджетної системи значною мірою 
залежить загальний соціально-економічний розвиток держави. На наш, погляд, бюджетна 
система має розвиватися гармонійно і в цьому аспекті важливе значення належить 
досконалій законодавчій базі. Ключовим напрямом у реформуванні бюджетної системи має 
стати її модернізація з метою наближення до сучасної міжнародної практики. Крім того, 
бюджетна система як один із механізмів державного регулювання економіки має 
забезпечувати реалізацію відповідних регуляторних заходів щодо внутрішніх і зовнішніх 
змін економічного середовища з метою розвитку національної економіки України. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО УЧЕТА КАК УСЛОВИЕ 
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The article defines principles of tax accounting, which should be the basis for the formation of accounting 

policy for taxation purposes. The article examines the essence and interdependence of tax accounting principles in the 
context of the uniform application. The place of principles in the taxation system of Russian Federation is established. 
Connection between tax accounting principles and organizational principles of the taxation system is defined. 
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В статье сформулированы принципы налогового учета, которые должны быть положены в основу 

формирования учетной политики для целей налогообложения.  Рассматривается сущность принципов 
налогового учета, их взаимосвязь в контексте единообразного применения. Устанавливается место принципов 
в системе налогового законодательства Российской Федерации и влияние на учетную политику для целей 
налогообложения. Определяется связь принципов налогового учета с организационными принципами 
построения налоговой системы. 

Ключевые слова: Принципы налогового учета, учетная политика, аналитические регистры, налоговые 
органы, налогоплательщики. 

 

Устойчивое развитие российской экономики на фоне усиления конкурентной борьбы 
как на внешнем, так и на внутреннем рынках, возможно только при кардинальном 
повышении уровня конкурентоспособности национального хозяйства и его субъектов 
[1,2,3,4]. Одним из факторов результативности деятельности хозяйствующих субъектов - 
участников рынка, является эффективная система налогового учета, направленная на 
оптимизацию налоговых обязательств.  

Официально понятие налогового учета в налоговом законодательстве РФ появилось с 
принятием 25 главы второй части Налогового кодекса (НК РФ) «Налог на прибыль 
организаций». В статье 313 НК РФ указывается, что налоговый учет - система обобщения 
информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных 
первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 
Кодексом [5]. Фактически налоговый учет существовал и использовался для расчета налогов 
и до введения в действие 25 главы. Этот термин в необходимых случаях заменялся 
словосочетанием «…для целей налогообложения» и применялся при расчетах налога на 
прибыль, налога на добавленную стоимость. 

Структурно выделяются три уровня налогового учета: 
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Систему налогового учета каждая организация должна разработать самостоятельно с 

учетом специфики своей деятельности и отразить в учетной политике для целей 
налогообложения.  
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Определение учетной политики для целей налогообложения в законодательную базу 
было введено федеральным законом № 137-ФЗ от 27.07.2006 в ст. 11, предназначенную для  
отражения базовых понятийных терминов налогового законодательства. В соответствии с 
положениями данной статьи, учетная политика представляет собой выбранную 
налогоплательщиком совокупность допускаемых Кодексом способов (методов) определения 
доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных 
необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика.  

Сопоставляя определения учетной политики и налогового учета, можно сделать вывод 
об их определенной взаимосвязи. Учетная политика является более широким понятием за 
счет содержания в ней не только различных способов налогового учета, но и сведений, 
включающих в себя организационные требования: перечень лиц, ответственных за тот или 
иной участок учета, элементы документооборота, способы обработки информации, виды и 
содержание аналитических регистров. Соответственно, цель формирования учетной 
политики для налогообложения заключается в создании наиболее эффективной системы 
налогового учета и организационного инструментария, направленных на оптимизацию 
системы налоговых платежей и, как следствие, повышение финансовой устойчивости, 
улучшение финансового состояния хозяйствующего субъекта в целом. Цель налогового 
учета можно определить как системное отражение достоверной и документально 
подтвержденной информации, отражающей полноту и правильность расчета налогов на 
основе налогового законодательства. 

Кроме того, термин «учетная политика для целей налогообложения» используется в 
широком смысле в тех случаях, когда налогоплательщик вариативно, избирательно или в 
соответствии с требованиями Налогового кодекса устанавливает особенности формирования 
налоговой базы и необходимые ему показатели, и в узком смысле, как название документа, в 
котором он их отражает.  

Отметим, что несмотря на вполне четкие и определенные указания НК РФ на 
необходимость ведения налогового учета, его определение существует только в 25 главе 
Налогового кодекса, хотя упоминание о нем присутствует и в других главах. Обязанность по 
ведению налогового учета закреплена в главе 26.2 «Упрощенная система налогообложения». 
Согласно ст. 346.24, налогоплательщики обязаны вести налоговый учет показателей своей 
деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы единого налога, на 
основании книги учета доходов и расходов. На основании положений главы 21 НК РФ 
«Налог на добавленную стоимость», за управляющими товарищами – участниками договора 
инвестиционного товарищества закреплена ответственность за ведение налогового учета и 
предоставление  в налоговые органы отчетности (п.4 ст. 174 НК РФ). Аналогичный подход 
реализован законодателями и в главе 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» - п.7 ст. 
214.5.  

В силу существующего противоречия, выражающегося в отсутствии общего 
определения налогового учета и наличии требований по его ведению, в поле правовых 
отношений возникают споры по поводу идентификации тех или иных документов в качестве 
регистров налогового учета, а их отсутствие, в свою очередь, является правонарушением по 
ст. 120 НК РФ «Грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов 
налогообложения» [6]. 

Учитывая выявленную корреляцию между налоговым учетом и учетной политикой 
для целей налогообложения, формулировка понятийного аппарата, четко и определенно 
установленные принципы налогового учета, отраженные в Налоговом кодексе, могли бы 
значительно упорядочить подход к созданию учетной политики для целей налогообложения 
и выработать более осознанный и экономически оправданный способ ее формирования. К 
принципам, на которых должна быть основана система налогового учета, следует отнести: 

1. Принцип полноты и достоверности информации, позволяющий сделать 
систему налогового учета прозрачной для контролирующих органов и для самой 
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организации. Для реализации этого принципа следует разработать приказ об учетной 
политике, в котором необходимо позиционировать основные обязательные и необязательные 
элементы налогового учета, а в приложении указать все разработанные формы 
аналитических регистров. Действующая редакция 25 главы дает возможность использовать 
для разработки налоговых регистров регистры бухгалтерского учета. В главе указывается, 
что в случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации 
для определения налоговой базы в соответствии с требованиями, налогоплательщик вправе 
самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные 
регистры налогового учета (ст. 313 НК РФ). Такие регистры можно разработать 
самостоятельно, для этих целей возможно применить любые формы, в том числе и 
разработанные в свое время МНС РФ в качестве рекомендаций для исчисления прибыли, 
адаптировав их к своему предприятию. 

2. Принцип документирования, заключающийся в том, что источник всех исходных 
данных должен быть сформирован на основании установленным образом оформленных 
первичных документов. Содержание этого принципа просматривается из определения 
налогового учета, данного в ст. 313 25 главы части второй НК РФ. Каков порядок 
оформления первичных для документов, в тексте главы четко не определено, поэтому в этом 
случае налогоплательщику следует воспользоваться положениями ст. 11 НК РФ, в которой 
устанавливается, что  институты, понятия и термины гражданского, семейного и других 
отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в 
том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное 
Кодексом не предусмотрено. В соответствии с действующим бухгалтерским 
законодательством формы первичных документов могут составляться самостоятельно и 
тогда они должны включать в себя обязательные реквизиты, указанные в федеральном 
законе от 06.12.2011г. № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» или можно воспользоваться 
унифицированными формами [7]. 

К обязательным реквизитам первичных документов, указанных в части 2 ст. 9 закона 
№ 402 – ФЗ, относятся: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося 
события; 

7) подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц [8]. 

 3. Принцип последовательности применения положений налогового учета и 
сформированной в соответствии с ним учетной политики. Наличие и обязательность 
применения этого принципа вытекает из существования ограничений, связанных с 
правилами внесения изменений в учетную политику для целей налогообложения. Изменение 
порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения осуществляется налогоплательщиком в случае изменения 
законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. Корректировки 
учетной политики бывают двух видов: дополнения и изменения. Дополнения вносятся при 
осуществлении новых видов деятельности, которые ранее хозяйствующий субъект не 
осуществлял (ст. 313 НК РФ). 
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Изменения вносятся или в связи с поправками в законодательство, или при изменении 
инструментария налогового учета. Решение о внесении изменений в учетную политику для 
целей налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с начала 
нового налогового периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах - не ранее, 
чем с момента вступления в силу изменений норм указанного законодательства. Необходимо 
учесть, что в некоторых случаях запрещается изменять методы налогового учета и вносить 
изменения в течение определенного периода времени. В частности, это относится к порядку 
формирования стоимости приобретения товаров при осуществлении оптовой, мелкооптовой 
и розничной торговли (ст. 320 НК РФ). 

4. Принцип однородности формирования внутренней структуры налогового учета, 
предусматривающий набор обязательных реквизитов регистров аналитического учета.  К 
таковым относятся (ст. 313 НК РФ): 

- наименование регистра; 
- период (дата) составления; 
- измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном 

выражении; 
- наименование хозяйственных операций; 
- подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление 

указанных регистров. 
Все остальные необходимые реквизиты, равно как и форму самих регистров, 

налогоплательщик устанавливает самостоятельно. Все записи в аналитических регистрах, в 
отличие от бухгалтерского учета,  производятся без применения принципа двойной записи, 
что, впрочем, не исключает возможности классификации видов доходов и расходов  с 
привязкой к нумерации счетов по аналогии с отражением операций на забалансовых счетах.  

   5. Принцип непрерывности отражения операций, согласно которому 
налогоплательщик обязан отражать объекты учета в хронологическом порядке. Это 
положение относится и к таким операциям, результаты которых учитываются в течение 
нескольких отчетных или налоговых периодов. Содержание этого принципа 
корреспондирует с принципом бухгалтерского учета, сформулированным в п.3 ст.6 Закона 
«О бухгалтерском учете» - бухгалтерский учет ведется непрерывно, с даты государственной 
регистрации, до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или 
ликвидации [1]. 

 6. Принцип равномерности признания доходов и расходов, в соответствии с которым 
по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом 
принципа равномерности признания доходов и расходов. По производствам с длительным 
(более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями 
заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от 
реализации работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в 
соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам (услугам). Это 
принцип аналогичен принципу, лежащему в основе бухгалтерского учета, применяемому для 
расчета финансового результата. Несмотря на общие подходы, связанные с реализацией 
этого принципа, критерии признания доходов и расходов зависят от того, какой из методов 
применяет организация: метод начисления или кассовый метод. При методе начисления 
момент признания доходов и расходов не связывается с поступлением денежных средств или 
оплатой затрат, при кассовом методе, затраты должны быть не только понесены 
организацией, но и оплачены, а доходы получены. 

7. Принцип обязательности, отраженный в п. 12 ст. 167 НК РФ, регламентирует 
временные рамки введения в действие учетной политики как формы закрепления налогового 
учета для вновь созданных, так и для уже действующих организаций, ее расширительный 
формат, распространяющийся на все обособленные подразделения организации. Этот 

consultantplus://offline/ref=CB68B5E0BBE7E2E9694D5FF045E5EFF9316D2DFC37630DA42E5B33B2F484318124544CDA655D38F3GAbDH�
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подход, не смотря на его обобщенный характер, установлен положениями главы 21 НК РФ 
«Налог на добавленную стоимость».  

Если принять за аксиому положение о том, что налоговый учет как система 
обобщения информации должен быть закреплен в учетной политике для целей 
налогообложения и неразрывно с ней связан, то и принципы формирования налогового учета 
должны быть едины. Требования и правила -косвенные, расплывчатые, не всегда конкретные 
указания на принципы формирования учетной политики для целей налогообложения и 
ведения налогового учета, закреплены в настоящий момент в нескольких главах Налогового 
кодекса, определение учетной политики для целей налогообложения – в его первой части. 
Налицо явный недостаток системного подхода к качеству налогового законодательства в 
отношении его основополагающих понятий.  

Одним из организационных принципов налогообложения является принцип единства, 
который предполагает наличие в стране единого экономического пространства, единой 
системы налоговых органов и единой налоговой политики. Наличие единого налогового 
пространства продекларировано в п. 4 ст. 3 первой части Налогового кодекса, в которой 
указывается, что не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 
экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно 
ограничивающие свободное перемещение в пределах территории Российской Федерации 
товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать 
препятствия не запрещенной законом экономической деятельности физических лиц и 
организаций. На наличие единой системы налоговых органов как участника отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, указывают положения пп. 3 ст. 9, п.1 
ст. 30 этой же части Кодекса, которыми являются Федеральная налоговая служба России и её 
подразделения как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Логическим завершением триединого содержания принципа единства могла бы стать 
четкая  формулировка дефиниции и принципов налогового учета во взаимосвязи со 
структурными положениями учетной политики для целей налогообложения и включение их 
в первую часть Налогового кодекса. 

В защиту такого подхода следует отметить, что существование налогового учета как 
отдельной от бухгалтерского учета системы дает возможность организации формировать 
учетную налоговую политику на основе оптимизации налоговых платежей, то есть 
разрабатывать ее исключительно с целью снижения платежей в бюджет для повышения 
эффективности финансовой деятельности. Бухгалтерская учетная политика в таком случае 
становится инструментом, с помощью которого возможно демонстрировать в самом 
выгодном для организации ракурсе результаты своей деятельности внешним пользователям, 
используя вариантные методы максимизации активов, прибыли и доходов.   

Размытость, нечеткая формулировка принципов налогового учета, распределение их 
по разным статьям Кодекса, не позволяет налогоплательщикам четко понять их содержание 
и создает обманчивое впечатление необязательности применения и соблюдения, приводит к 
судебным разбирательствам и недооцененным финансовым возможностям при 
формировании системы налогового менеджмент предприятия.  

Налоговый учет представляет собой не только и не столько установленный 
законодательством фискальный механизм, посредством которого рассчитывается налоговая 
база по каким-либо конкретным налогам, но и своеобразный элемент финансового 
управления, дающий возможность на уровне организации оптимизировать финансовые 
потоки, а на государственном уровне - усилить взаимосвязь фискальной и регулирующей 
функций налогов. 
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У статті узагальнено визначення поняття «антикризове управління» з позиції забезпечення 
фінансової стабілізації підприємства. Виявлені складові системи антикризового управління та розглянуті  
його основні принципи, які формують системне бачення важливих аспектів даної проблеми. Досліджено 
методологічні підходи до антикризового управління фінансами підприємств та запропоновано концептуальні 
засади щодо здійснення оперативного процесу уникнення та попередження  кризових явищ на підприємстві. 

Ключові слова: криза, фінанси, управління, уникнення, процес 
 

Підприємство як суб’єкт господарювання є основою функціонування економічного 
середовища взагалі та матеріального виробництва зокрема. Результати його діяльності 
залежать від рівня управління ним, а рівень менеджменту багато в чому визначається 
вмінням управлінців враховувати стан зовнішнього та внутрішнього середовища, у якому діє 
підприємство.  

В умовах фінансової та політичної нестабільності підприємства здійснюють свою 
фінансово-господарську діяльність, перебуваючи під постійним впливом несприятливих 
внутрішніх та зовнішніх чинників, які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства. 
Щоб уникнути таких наслідків необхідно вчасно виявити причини, за яких підприємство 
опинилося в кризі та своєчасно здійснити відповідні заходи щодо їх усунення. Нестійка 
кон'юнктура ринкового середовища вимагає постійного діагностування та впровадження в 
регіональний менеджмент спеціальних антикризових заходів для успішного функціонування 
підприємств. Тому особливої актуальності в умовах спаду економічного зростання набуває 
процес розробки та використання ефективних методів і форм здійснення антикризового 
фінансового управління підприємством. 
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Метою статті є висвітлення передумов антикризового управління фінансами 
підприємства та визначення концептуальних засад здійснення цього управління. 

Проблемам антикризового фінансового управління присвячені роботи таких учених, 
як І. Бланк, О. Терещенко, Л. Лігоненко, С. Салига, В. Василенко, І. Булєєв, М. Брюховецька, 
М. Колісник, Є. Бойко та ін. 

Аналіз поглядів різних наукових шкіл до визначення поняття антикризове фінансове 
управління підприємством свідчить, що на сьогодні це поняття є досить багатозначним і не 
існує однозначної думки щодо його трактування. 

У праці Е. Уткіна антикризове управління визначається як управління, спрямоване на 
запобігання можливим серйозним ускладненням у ринковій діяльності підприємства, на 
забезпечення його стабільного, успішного господарювання з орієнтацією розширеного 
відтворення на власні накопичення  [1]. 

А. Грязнова вважає, що «антикризове управління – це така система управління 
підприємством, котра має комплексний, системний характер та спрямована на передбачення 
або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього 
потенціалу сучасного менеджменту». Подібну концепцію антикризового управління 
розділяють С.К. Рамазанов, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова [2]. 

Лігоненко Л. розглядає антикризове управління підприємством як одну зі 
специфічних систем управління, пов’язану з управлінням господарсько-фінансовою 
діяльністю підприємства, його фінансовою стійкістю та платоспроможністю [3]. На думку 
автора, антикризове фінансове управління на підприємстві – це  ефективна система  
своєчасних та дієвих методів, заходів, здатних попередити фінансову кризу і уникнути 
банкрутства.  

Система антикризового фінансового управління включає об’єкт, предмет, мету, 
завдання, принципи, функції та методологію, що у загальній сукупності складають 
передумови успішного функціонування підприємств. Головною метою антикризового 
фінансового управління підприємством є забезпечення в соціально-економічній системі 
стійкого положення та стабільного прогресуючого розвитку під впливом несприятливих 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Предметом антикризового управління є 
передбачувані та реальні причини кризи, фактори що її викликають, симптоми та наслідки до 
яких вона призводить, тобто, всі прояви порушення рівноваги, які спричиняють загрозу 
настання та розвитку кризи [3]. 

Основними завданнями системи антикризового управління підприємством визначено: 
- здійснення систематичного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства; 
- розробка заходів щодо зниження зовнішньої вразливості соціально-економічної 

системи підприємства; 
- прогнозування можливості виникнення криз на підприємстві; 
- розробку оперативних планів щодо методів управління у кризових ситуаціях; 
- негайне впровадження запланованих практичних антикризових заходів у разі 

виникнення кризової ситуації; 
- управління процесом виходу підприємства з кризи та ліквідації нанесених збитків. 
Об’єктом антикризового управління є виникнення та поглиблення кризи розвитку 

підприємства, її усунення та запобігання [4]. Суб’єктами системи антикризового фінансового 
управління є певні особи, які володіють знаннями, наділені спеціальною кваліфікацією та 
необхідними ресурсами, і які здійснюють цілеспрямовані дії з метою забезпечення 
виконання завдань даної системи. Система антикризових заходів на підприємстві повинна 
будуватися на певних принципах, які характеризують причини виникнення кризових явищ, 
та відображають ключові положення щодо покращення несприятливої ситуації на 
підприємстві. Розглянемо більш докладно ці принципи на рис. 1. 

Успішність антикризового фінансового управління значною мірою залежить від 
дотримання його принципів, які охоплюють весь процес управління, об’єднуючи його 
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елементи в єдине ціле, чим забезпечують його ефективність, а саме, подолання кризи та 
відновлення функціонування підприємства. 

Під принципами антикризового управління прийнято розуміти правила поведінки, 
відповідно до яких здійснюються ті чи інші завдання управління, підвищується потенціал 
управління та удосконалюється організація відносин об’єкта управління із середовищем його 
функціонування [5]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципи антикризового фінансового управління підприємством 
 

Наведені принципи, на погляд автора, мають бути основою організації системи 
антикризового фінансового управління підприємством, адже вони формують системне 
бачення важливих аспектів даної проблеми. 

Сучасна економічна ситуація спонукає підприємства формувати системи 
антикризового фінансового управління у складі загальної структури управління 
підприємствами, які будуть найбільш ефективними в умовах кризового стану окремого 
підприємства 

Вибір інструментів антикризового управління, застосування 
яких буде найбільш оптимальним для того типу і ступеня 

кризи, що має місце на даному підприємстві, підбір 
виконавців антикризових заходів та узгодження їх дій з 

метою досягнення синергетичного ефекту 

Фінансова санація з метою уникнення банкрутства, 
реструктуризація з метою удосконалення управління 

підприємством 

Діагностика фінансової діяльності підприємства та розробка 
відповідних заходів з метою попереджуючого управління 

кризовими свищами 

Принципи антикризового фінансового управління на 
підприємстві 

Диференційований підхід до управління кризовими явищами 
залежно від рівня небезпеки та фінансового стану 

підприємства 

Своєчасне та оперативне реагування на окремі кризові явища  
у фінансовому розвитку підприємства 

Прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства 
із використанням методу Форсайт 
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Саме тому в основі методології антикризового управління повинна лежати теорія та 
практика світової науки управління з урахуванням специфічних особливостей 
функціональної спрямованості антикризового управління в системі управління 
підприємством, а також особливих соціально-економічних умов функціонування 
вітчизняних підприємств. 

Система оцінки критеріїв ефективності антикризового управління повинна визначати 
рівень якості, результативності і своєчасності досягнення цілей антикризового управління 
шляхом здійснення запланованих антикризових заходів та відновлення функціонування 
підприємства при дотриманні визначених критеріїв показників і обмежень. Тому доцільно 
визначити критерії оцінки ефективності антикризового управління, такими є: 

здійснення позитивних змін найважливіших показників фінансової діяльності та 
фінансового стану підприємства за період антикризового управління; 

- швидкість отримання позитивних змін на одиницю часу; 
- економічність отримання позитивного ефекту; 
-достатній ступінь перетворень для відновлення параметрів функціонування 

підприємства; 
- швидкість адаптації соціально-економічної системи до змін; 
-швидкість збору необхідної інформації для оперативного прийняття антикризових 

управлінських рішень; 
- актуальність оптимізованих методів, принципів, інструментів, технологій, процесів 

та процедур антикризового фінансового управління; 
- висока кваліфікованість персоналу. 
Ефективність антикризового управління забезпечується заходами, які покладені в 

його основу, результат застосування яких сприятиме виходу підприємства з кризового стану, 
відновлення його ефективної діяльності та недопущення виникнення кризових ситуацій в 
майбутньому. 

Система антикризового фінансового управління підприємства повинна мати особливі 
властивості. Головними з них є: 

- гнучкість та адаптивність, які найчастіше властиві матричним системам управління; 
- схильність до посилення неформального управління, мотивація ентузіазму, терпіння, 

впевненості; 
- диверсифікація управління, пошук найбільш прийнятних типологічних ознак 

ефективного управління в складних ситуаціях; 
- зниження централізації для забезпечення своєчасного ситуаційного реагування на 

виникаючі проблеми; 
- посилення інтеграційних процесів, що дозволяють концентрувати зусилля і більш 

ефективно використовувати потенціал компетенції  [6]. 
Важливими на думку автора в антикризовому фінансовому управлінні підприємств 

слід вважати використання таких основних методологічних підходів: 
 системного; 
 функціонального; 
 процесного; 
 ресурсного; 
 динамічного; 
 ситуаційного.  

Безумовно, кожний з них має значний вплив на здійснення антикризового 
фінансового управління підприємства. Розглянемо детальніше їх значення та ймовірні 
результати застосування. 

Системний підхід передбачає розгляд управління фінансами підприємства як єдину 
систему, яка виявляє і оцінює взаємодію всіх її частин і об’єднує їх на такій основі, яка 
дозволить організації в цілому ефективно досягти її цілей. Системність також передбачає 
ієрархічність пізнання, що вимагає багаторівневого вивчення предмета, а також розгляду 
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проблеми не ізольовано, а в єдності зв'язків з навколишнім середовищем, для детального 
вивчення  сутності кожного окремого елемента. Тому системний підхід до антикризового 
фінансового управління необхідний для дослідження фінансової системи як складної цілісної 
соціально-економічної системи. 

Функціональний підхід передбачає розглядати антикризове управління як сукупність 
функцій, які необхідно виконати для її удосконалення. Після встановлення функцій 
створюються кілька альтернативних об’єктів для виконання  цих функцій та обирається той з 
них, який потребує мінімуму сукупних витрат. 

Процесний підхід виражає управління фінансами підприємств як серію безпосередніх 
взаємопов’язаних дій. Тому кожна дія сама по собі вже є процесом та у значній мірі визначає 
успіх діяльності підприємства, що визначає необхідність ретельного та  обґрунтованого 
вибору анти кризисних дій на підприємстві. 

Ресурсний підхід формує цілі підприємства, досягнення яких здійснюється через 
використання ресурсних можливостей, тобто при розгляді ресурсного потенціалу постає 
задача виробляти достатні обсяги матеріальних благ для потреб суспільства. 

Динамічний підхід передбачає розгляд у часі процесів, пов’язаних з фінансовою 
діяльністю по виконанню антикризових заходів, в причинно-наслідкових зв’язках. При 
цьому робиться ретроспективний аналіз поведінки аналогічних об’єктів і прогноз його 
розвитку. 

Ситуаційний підхід застосовується в тих випадках, коли аналізуються результати 
фінансової діяльності підприємств у різних ситуаціях, досліджується динаміка змін цих 
результатів. Ситуаційний підхід для економіки з ринковими відносинами, використовується, 
як правило, тільки у випадках прийняття стратегічних рішень і в організації розробки 
об’єктів. 

Таким чином, застосування наведених підходів до антикризового фінансового 
управління підприємством, а також здійснення відповідних заходів, дасть змогу оперативно 
визначити появу кризи та розробити відповідні антикризові заходи. 

Суть антикризового фінансового управління підприємством полягає в тому, що 
заходи щодо передбачення та запобігання кризовій ситуації мають бути вжиті ще задовго до 
настання такої несприятливої ситуації. У випадку появи тенденції до спаду необхідно 
коригувати тактику вже з урахуванням появи в майбутньому кризових явищ, акумулювати 
кошти з метою успішного протистояння спричиненим кризовою ситуацією збиткам, щоб 
уникнути банкрутства [7]. Принципове значення при цьому має впровадження постійно 
діючого антикризового фінансового управління. 

Згідно із сучасним станом розвитку перед формуванням наукової концепції 
антикризового управління підприємством концентрується увага переважно на питаннях 
власне антикризового фінансового управління, особливо на початковому етапі. Усі ж інші 
напрями антикризового управління є похідними. 

Сутність антикризового управління підприємством, визначення його цілей, функцій, 
методів та принципів має спиратися на базу знань про сутність кризи, кризових явищ та 
кризових ситуацій, їх природу, причини, взаємозв’язок та наслідки. Адже така база знань 
виступає підґрунтям формування нових концептуальних засад антикризового управління, 
зумовлює його перехід від засобу подолання наслідків кризи,  кризових явищ та кризових 
ситуацій до постійного їх попередження та уникнення. Створення бази знань про кризи, 
кризові явища та кризові ситуації на підприємстві потребує досить значних витрат на збір та 
аналіз інформації, створення та підтримку баз даних, проте рання діагностика дає змогу 
ефективного протистояння кризі. 

Для нейтралізації кризових явищ підприємства переводяться на спеціальний режим 
антикризового управління із застосуванням специфічних методів та прийомів управління 
фінансами. Антикризове фінансове управління підприємством слід розглядати у трьох 
аспектах в залежності від глибини фінансових проблем (рис.2). 
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Залежно від ступеня тяжкості фінансового стану підприємства здійснюються 
профілактичні, управлінські заходи. Автором запропоновано виділити регулюючі заходи, які 
здійснюють контроль за виконанням необхідних функцій підприємства, а також здійснюють 
попереджальні заходи. Антикризове фінансове управління має бути невід’ємною складовою 
управління сучасним підприємством і становити систему заходів, спрямованих не тільки на 
вихід підприємства з фінансової кризи, але й на запобігання виникненню такої ситуації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Концептуальні засади антикризового фінансового управління підприємством 

  
Тому комплекс заходів антикризового стану фінансів підприємств взаємодоповнюють 

один одного та підвищують рівень своєї результативності. Саме процес виникнення криз на 
підприємстві та пов’язані з ними труднощі зумовлює розробку ефективної системи 
антикризового управління підприємством. 

Таким чином, дослідження заходів антикризового фінансового управління показав, 
що в основі формування такої системи повинні фігурувати не лише заходи щодо подолання 
та виходу з кризи, але й заходи, метою яких є попередження виникнення кризових ситуацій 
на підприємстві. Ефективність формування системи антикризового управління 
підприємством залежить від чіткого визначення суб’єкта, об’єкта антикризового управління, 
мети та основних завдань системи, а також від дотримання принципів, що лежать в основі 
формування ефективної антикризової системи управління підприємством.  Дослідження 
методологічних підходів дає змогу вибудувати пріоритетні фактори антикризових дій та 
попередити їх виникнення, а розроблені концептуальні засади антикризового стану на 
підприємстві дають змогу чітко визначити конкретні управлінські заходи щодо усунення 
несприятливих явищ, здійснювати контроль за їх функціонуванням та проводити  
профілактичні заходи щодо уникнення настання кризи для покращення фінансового стану на 
підприємстві.  
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Украина занимает второе место в мире по запасам железных руд (71,9 млрд т - 15% от 
общемировых запасов) и только шестое место по их добыче (3% мирового рынка 
железорудной продукции (ЖРП)) [1, с. 107]. Производство ЖРП сконцентрировано в 
Криворожском железорудном бассейне, на долю которого приходится около 80% 
суммарного объема продукции. Более 65% этого объема обеспечивают горно-
обогатительные комбинаты (ОАО «Северный ГОК», ОАО «Южный ГОК», ОАО 
«Ингулецкий ГОК», ОАО «Центральный ГОК»), специфика деятельности которых 
определяется открытым способом разработки месторождений.  

Доминирование на мировом рынке ЖРП трех мультинациональных корпораций  
(Vale, Rio Tinto и BHP Billiton) позволяет охарактеризовать его как рынок олигопольной 
конкуренции  [2]. Результаты исследований тенденций развития рынка ЖРП за последние 
десять лет (2004-2013 гг.) позволяют автору выделить три основных этапа: 2004-2009 гг. – 
замедление темпов прироста объёмов продукции с максимальным падением в период 
экономического кризиса (2008-2009 гг.);  

1) 2010-2011 гг. – наивысшие темпы прироста производства и реализации ЖРП, 
связанные с максимальным ростом спроса со стороны металлургических компаний на фоне 
дефицита железорудного сырья; 

2) 2012-2013 гг. – снижение ценовых параметров ЖРП вследствие реализации 
масштабных инвестиционных проектов по наращиванию производственных мощностей 
ведущими мировыми компаниями отрасли и максимально полного, на этой основе, 
удовлетворения спроса.  

Производственные возможности горнодобывающих предприятий  Украины 
значительно превышают потребности отечественной металлургии, что актуализирует 
проблематику формирования потребительских ценностей с учетом потребностей мировых 
металлопроизводителей. Структура объемов реализации ЖРП горно-обогатительными 
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предприятиями Украины в 2013 выглядит следующим образом: 36% - экспорт; 64% - 
реализация на внутреннем рынке. Прогнозные данные свидетельствуют, что в течение 2015-
2020 гг. на мировом рынке опережающими темпами будет увеличиваться потребление ЖРП 
металлургическими предприятиями высокого уровня инновационности. В этом аспекте, 
возрастает внимание к качеству продукции в контексте ее способности удовлетворять 
требования новых технологических процессов металлургического производства, в первую 
очередь, электроплавильного и прямого восстановления железа, где содержание вредных 
примесей (серы, кремнезема, хрома, фосфора и т.д.) должно быть значительно ниже, чем для 
доменного производства. 

Особенностью отечественной железорудной минерально-сырьевой базы является 
естественно низкое качество и более сложные условия добычи по сравнению с аналогами в 
других странах: так, практически нигде в мире железная руда не добывается из таких глубин, 
как в Украине. Содержание железа в отечественной руде составляет в среднем 30%, что 
ниже среднемирового уровня (51%). Этот факт существенно повышает расходы на 
обогащение железных руд и приводит к накоплению значительного объема отходов. По двум 
определяющим критериям качества готовой продукции (содержания железа и содержания 
кремнезема) отечественные предприятия являются аутсайдерами. И причина этого не только 
в особенностях минерально-сырьевой базы, а и в низком технико-технологическом уровне 
производства. 

Сокращение спроса на отечественном рынке в 2012-2013 гг. и, ограниченные  
качественными аспектами возможности реализации ЖРП на рынках Западной Европы, 
привели к переориентации отечественного экспорта на рынки Юго-Восточной Азии и, в 
первую очередь, в Китай. Для этой страны характерны наибольшие темпы прироста объемов 
потребления ЖРП (в четыре раза за 2004-2013 гг.)  [3]. Развитие горно-металлургического 
комплекса Китая в значительной степени влияет на структуру, баланс спроса и предложения 
в мировой торговле, а также на методы ценообразования [4]. Украинские предприятия имеют 
значительные логистические ограничения по экспорту  в Китай, поскольку инфраструктура 
отечественных портов на сегодня не отвечает потребностям в таких перевозках. Отгружать 
ЖРП через не глубинные порты («Южный», «Одесский», «Ильичевск», «Николаев - 
грузовой») нерентабельно, к тому же на Украине отсутствуют порты, позволяющие 
перегружать значительные объемы вследствие потери Крыма. Отсутствие собственного 
крупнотоннажного флота провоцирует увеличение себестоимости транспортировки. Кроме 
этого, необходимо отметить, что Китай требует от отечественных комбинатов продукции 
низкой степени переработки (преимущественно концентрат), соответственно, с меньшей 
добавленной стоимостью.  

Таблица 1 
Показатели доходности горно-обогатительных комбинатов Украины  

в 2009-2013 гг. [рассчитано автором] 
Года 

Предприятие 
2009 2010 2011 2012 2013 

Доходность инвестированного капитала, ROCEEE 
Ингулецкий ГОК 9,13 27,02 32,04 20,28 19,08 
Южный ГОК - 28,41 33,37 14,59 17,19 
Северный ГОК 6,89 12,62 31,46 16,00 20,35 
Центральный ГОК 4,17 17,85 29,78 10,28 20,10 

Спред доходности капитала, SR 
Ингулецкий ГОК -8,37 9,52 14,54 2,78 1,58 
Южный ГОК -18,79 10,91 15,87 -2,91 -0,31 
Северный ГОК -10,61 -4,88 13,96 -1,50 2,85 
Центральный ГОК -13,33 0,35 12,28 -7,22 2,60 

 

Стоит отметить, что политическая ситуация в стране в течение 2014 привела к наруш 
Тенденции изменений доходности инвестированного капитала  аналогичны для всех 
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отечественных горно-обогатительных комбинатов (табл. 1):  максимальные значения в 
период дефицита ЖРП на фоне роста спроса со стороны металлургических комбинатов и 
снижение в период максимального наращивания производственных мощностей компаниями 
«Большой тройки». 

ению налаженных устойчивых связей между предприятиями горно-
металлургического комплекса: остановлена работа Алчевского МК, с перебоями работает 
Донецкий МЗ. Перманентное повышение доходности горно-обогатительных комбинатов 
возможно за счет наращивания экспортных возможностей. Однако, текущий уровень 
потребительской ценности ЖРП не позволяет им вернуться на рынки Западной Европы. На 
этих рынках растет спрос на железо прямого восстановления (губчатое железо) в виде 
металлизированных окатышей DRI (Direct Reduced Iron) и гарячобрикетованого железа HBI 
(Hot Briquetted Iron) [4]. При этом отечественные комбинаты реализуют ЖРП, которую они 
способны произвести, а не ЖРП, которую требует потребитель, что  делает невозможным 
формирование конкурентных преимуществ и высоких рыночных позиций в перспективе. 
Рост объемов реализации концентрата на рынках Западной Европы требует повышения его 
качественных параметров не столько за счет увеличения содержания полезного компонента 
(железа), сколько снижение содержания кремнезема, (9,64%). Значительное содержание 
кремнезема повышает затраты на металлургический передел на 17,8-19,6%. В свою очередь, 
его снижение способствует увеличению цены реализации концентрата. 

Снижение доходности инвестированного капитала прямо пропорционально связано с 
затратами операционной деятельности, на которые значительное влияние оказывает 
минерально-сырьевая база:  предприятия с наибольшим коэффициентом отношения горной 
массы к готовой продукции имеют более высокую себестоимость добычи, при этом 
зависимость указанных показателей имеет линейный характер [5, с. 114]. Вместе с тем, 
себестоимость переработки добытого сырья на горно-обогатительных предприятиях  
Украины практически одинакова и не имеет существенных отличий, вследствие, однотипных 
технологий   и  внешних условий функционирования. Превышение средневзвешенной 
стоимости капитала его рентабельности отрицательно сказывается на спрэде его доходности.  
Снижение доходности капитала находится также под влиянием ценовых колебаний, 
поскольку производственные мощности отечественных комбинатов перезагружены, что 
делает невозможным наращивание объемов производства и реализации ЖРП в натуральном 
измерении. Поскольку горно-обогатительные предприятия Украины входят  в состав 
вертикально-интегрированных структур, по выводам В.Я. Нусинова и Д.В. Колесникова, это 
негативно влияет на операционную деятельность, финансовое состояние и, соответственно, 
развитие всей структуры [6, с. 38].  

Как отмечает Я. Нусинова, в настоящее время одним из наиболее актуальных 
вопросов управления горно-обогатительными предприятиями является рост стоимости их 
бизнеса [7, с. 2]. Индикаторы рыночного позиционирования горно-обогатительных 
комбинатов Украины в 2009-2010 гг. систематизированы в табл. 2. Динамика показателя 
чистой прибыли на одну акцию (EPS) свидетельствует, что предприятия исследуемой 
выборки  имели критически низкие значения этого показателя в 2009 году в результате 
кризисных явлений в экономике, однако на протяжении 2010-2013 гг. наблюдались высокие 
темпы прироста этого показателя. Стоимость акций по балансу колеблется на уровне 0,24 - 
0,31 грн/шт, вследствие перманентного объема акционерного и резервного капиталов и 
отсутствием дополнительной эмиссии акций в этот период. Учетная стоимость акций для 
всех предприятий исследуемой выборки составляет более 1 грн, следовательно, 
потенциальные инвесторы готовы заплатить за акцию цену, которая превышает 
бухгалтерскую оценку реального капитала, приходящегося на эту акцию в данный 
промежуток времени. Превышение учетной стоимости акций стоимости акций по балансу 
обусловлена объемом и темпами роста нераспределенной прибыли.  

Как отмечают В. Мусиенко и Д. Ясиненко, дивидендная политика существенно 
влияет на ряд ключевых параметров финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а 
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именно [8, с. 205]: величину самофинансирования; структуру капитала; цену привлечения 
финансовых ресурсов; рыночный курс корпоративных прав. Дивидендный выход, как 
индикатор рыночной привлекательности обыкновенных акций предприятия, 
свидетельствует, что подавляющая доля чистой прибыли, направляется на пополнение 
потребности в капитале, что приводит к росту фундаментальной стоимости компаний. Доля 
дивидендных выплат в течение исследуемого периода имеет стремительную тенденцию к 
сокращению. При этом стоит отметить, что политика ОАО «Южный ГОК», направленная на 
полное рефинансирование прибыли, приводит к нулевому значению дивидендного выхода. 

Таблица 2 
Индикаторы рыночного позиционирования горно-обогатительных комбинатов 

Украины в 2009-2010 гг. [рассчитано автором] 
Годы 

Предприятие 
2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент котировки акций (Market-to-Book Ratio) 
Ингулецкий ГОК 0,43 0,59 0,58 0,37 0,22 
Южный ГОК 4,38 4,22 0,95 0,87 0,97 
Северный ГОК 0,70 1,56 1,65 1,69 1,22 
Центральный ГОК 0,70 1,69 1,40 2,17 1,45 

Коэффициент Тобина (Q-ratio) 
Ингулецкий ГОК 4,98 5,61 7,82 6,64 5,24 
Южный ГОК 28,36 29,85 21,56 25,20 32,80 
Северный ГОК 10,20 42,17 27,79 35,02 33,33 
Центральный ГОК 9,11 20,13 20,58 21,47 26,58 

Отношение рыночной капитализации к чистой прибыли  (Рrice/earnings), грн/грн 
Ингулецкий ГОК 3,58 1,30 0,89 1,04 0,83 
Южный ГОК -221,46 8,02 2,56 5,65 5,33 
Северный ГОК 6,56 11,50 3,38 5,82 4,41 
Центральный ГОК 13,39 5,74 2,90 10,35 6,20 

Отношение рыночной капитализации к доходам (price/sales), грн/грн 
Ингулецкий ГОК 0,76 0,47 0,40 0,50 0,38 
Южный ГОК 7,65 2,97 1,15 1,64 1,91 
Северный ГОК 1,39 3,04 1,44 1,79 1,47 
Центральный ГОК 1,47 1,67 1,17 1,61 1,72 

Стоимость акций по балансу, грн/шт 
Ингулецкий ГОК 0,243 0,271 0,271 0,271 0,271 
Южный ГОК 0,268 0,268 0,269 0,250 0,250 
Северный ГОК 0,348 0,313 0,330 0,255 0,255 
Центральный ГОК 0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 

Дивидендный выход (Dividend payout) 
Ингулецкий ГОК 4,53 1,04 0,51 0,84 0,47 
Южный ГОК 0 0 0 0 0 
Северный ГОК 4,51 1,21 4,94 1,88 1,38 
Центральный ГОК 8,51 1,16 0,97 2,31 1,97 

Чистая прибыль на акцию (Еamings Per Share), грн/шт 
Ингулецкий ГОК 0,34 1,17 2,39 1,73 1,71 
Южный ГОК -0,03 1,00 2,27 1,11 1,54 
Северный ГОК 0,54 1,15 0,54 1,53 1,93 
Центральный ГОК 0,21 1,10 2,21 0,65 1,34 

Учетная стоимость акций, грн/шт 
Ингулецкий ГОК 2,80 2,58 3,67 4,83 6,31 
Южный ГОК 1,74 0,27 6,12 7,25 8,46 
Северный ГОК 5,07 8,46 5,57 5,27 6,96 
Центральный ГОК 4,08 3,73 4,60 3,10 5,72 
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Коэффициент котировки акции (Market-to-Book Ratio) свидетельствует, что ОАО 
«Северный ГОК» и ОАО «Центральный ГОК» имеют значение этого показателя выше 1. Это 
означает, что инвестор готов заплатить за акции исследуемых предприятий цену, 
превышающую бухгалтерскую оценку реального капитала, приходящуюся на акцию в 
данный момент. Целесообразно отметить, что большинство компаний торгуется с очень 
невысокими мультипликаторами (рrice/earnings на уровне 4 – 8). Критически низкими 
значениями характеризуется показатель отношения рыночной капитализации компании к ее 
доходам (price/sales) от 0,38 в до 4,15 в 2013 году. Это позволяет сделать вывод, что горно-
обогатительные комбинаты на сегодня  недокапитализировы. Динамика коэффициента 
Тобина (Q-ratio) позволяет отметить, что специфика украинского менеджмента заключается 
в акцентировании внимания на вопросах производства и рефинансировании денежного 
потока, а не на росте рыночной стоимости возглавляемых ими предприятий. Как следствие, 
очень низкая капитализация компаний и феноменальный по мировым меркам факт: 
балансовая стоимость предприятия иногда превышает его рыночную стоимость (Ингулецкий 
ГОК, Южный ГОК). Во-вторых, обеспечение оптимальности соотношения между темпами 
изменений вышеуказанных показателей зависит исключительно от рыночной конъюнктуры. 
Повышение спроса со стороны металлургических комбинатов в 2010-2011 гг., вызванного 
увеличением объемов производства металлопродукции на фоне дефицита ЖРП, 
способствовало стремительному увеличению ее ценовых параметров, что позволило 
существенно увеличить темпы прироста чистого дохода от реализации продукции и темпы 
прироста балансовой прибыли. Ограниченность технико-технологических возможностей по 
наращиванию объема ЖРП в натуральном измерении значительно влияет на показатели 
рыночной активности в период неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Динамика 
представленных выше индикаторов коррелирует с количественно-качественными 
параметрами минерально-сырьевой базы и технико-технологическим уровнем производства 
комбинатов. Так, Северный ГОК и Центральный ГОК, для которых характерно наличие 
масштабных запасов железных руд,  специализация на производстве продукции с высокой 
степенью переработки (окатыши), имеют наиболее высокие темпы прироста рыночной 
капитализации.  В свою очередь, темп прироста этого показателя в ОАО «Ингулецкий ГОК», 
что имеет наименьшую обеспеченность запасами и специализируется на производстве 
исключительно концентрата, составляет лишь 17%, а в ОАО «Южный ГОК», 
характеризующийся низким технико-технологическим уровнем производства - только 8% . 

Таким образом, отсутствие комплексного подхода к формированию стоимости горно-
обогатительных комбинатов приводит к высокому уровню зависимости от мировых 
конъюнктурных колебаний и, как следствие, негативно влияет на их экономическую 
устойчивость. Высокие темпы капитализации характерны для периодов повышения ценовых 
параметров ЖРП. При этом одномоментые положительные всплески не позволяют говорить 
о взвешенной  политики менеджмента исследуемых комбинатов в обеспечении стойкости их 
развития. Максимально полное использование рыночных возможностей сдерживается 
низким технико-технологическим уровнем производства и низкой долей авансирования 
капитала в обновление основных средств. Обеспечение экономической устойчивости 
исследуемых предприятий требует создания потребительских ценностей с ориентацией на 
требования рынков Западной Европы, а экспорт в Китай должен происходить по 
остаточному принципу. Это предполагает не только формирование текущих задач 
предложения ценности в рамках внутренней стандартизации, а и  согласования 
корпоративных стандартов с международными; формированием потребительской ценности в 
соответствии с желаемым уровнем стратегического соответствия. 
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Проаналізовано розвиток вітчизняних будівельних підприємств та. визначено методи 
адміністративного й податкового впливу, що застосовують в Україні. Сформовано проблеми, вирішення яких 
позитивно позначиться як на будівельній галузі, так і економіці України в цілому.  

Ключові слова: методи, адміністративні, податкові, будівельна галузь 
 

The development of Ukrainian construction enterprises was analyzed. The methods of administrative and taxes 
of influence that are used in Ukraine were defined. The problems whose solution will positively affect both the 
construction industry and the economy of Ukraine in general, were formed. 

Keywords: methods, administrative, tax, construction industry 
 

У 2012/2013 роках в Україні було прийнято Закон України «Про стимулювання 
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих 
місць» [1] та Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
пріоритетних галузей економіки» [2], якими визначено пріоритетні галузі економіки 
України. До таких галузей віднесено: агропромисловий, житлово-комунальний (в тому числі 
будівництво), машинобудівний комплекси, транспортна інфраструктура, переробна 
промисловість та курортно-рекреаційна сфера. 

Включення будівництва до переліку пріоритетних галузей економіки України 
обумовлено тим, що не зважаючи на досить невисоку частку будівництва у доданій вартості 
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ВВП України (рис. 1), цій галузі відводиться важлива роль у формуванні ВВП країни, адже 
результати її функціонування використовують інші галузі національного господарства 
(машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, транспорт, енергетика, 
деревообробна промисловість,  виробництво скла, виробництво будівельних матеріалів і 
відповідного обладнання, тощо). Крім того, будівництво сприяє розвитку підприємств 
малого бізнесу, що спеціалізуються на виконанні субпідрядних робіт та на виробництві 
будівельних матеріалів. 
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Рис. 1. Частка будівельної галузі у доданій вартості ВВП України за період з 2001 по 
2013 рр., % [складено автором за даними 3] 

 

Слід зазначити, що за останні п’ять років діяльність будівельних підприємств України 
характеризувалась значними коливаннями (рис. 2). Це було обумовлено як наслідками 
економічні кризи 2008/2009 років, так і анексією Криму та подальшою ескалацією російсько-
українського конфлікту на сході України.  
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Рис. 2. Індекс обсягу будівельних робіт та індекс консолідованих бюджетних витрат на 
підтримку економічної діяльності будівельної галузі в Україні за 2009-2014 рр. 

[складено автором за даними 3, 4] 
 

Зменшення індексів будівельної продукції та обсягів виконаних будівельних робіт 
загрожує: скороченням обсягів виробництва товарів й надання послуг господарськими 
суб’єктами, які тісно пов’язані галузевими зв’язками з будівництвом; ростом рівня 
безробіття та неповної зайнятості; зменшенням надходжень до місцевих бюджетів та 
збільшенням числа довгобудів за категоріями будівництва, у яких спостерігалося найбільше 
скорочення. З метою попередження та недопущення зазначених негативних наслідків 
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зменшення обсягів будівництва та забезпечення стійких темпів економічного зростання 
будівельній галузі необхідна ефективна державна підтримки.        

Вітчизняна практика свідчить, що реалізація державної підтримки будівельникам 
відбувається шляхом нормативного врегулювання методів адміністративного стимулювання. 
Так, зокрема, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» значно 
спрощено дозвільні процедури у будівельній сфері [5]. Законом скорочено час проходження 
дозвільних процедур з 375 до 73 днів, а кількість таких процедур – з 20 до 10. Як результат, у 
2014 році Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала 182,2 тисячі дозволів, 
в той час як у 2009 році – лише 39 тисяч документів дозвільного характеру [6].  

Наступним кроком у спрощенні дозвільної системи у будівництві  стало прийняття 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
умов ведення бізнесу (дерегуляція)» [7], яким зроблено перехід до e-government 
(електронний уряд) та формування фронт-офісів. Очікуваними наслідками цієї законодавчої 
ініціативи, на думку Конфедерації будівельників України, повинно стати: максимальне 
наближення до замовників послуги з надання документів, необхідних для здійснення 
будівництва;  скорочення з 15 до 10 робочих днів строків видачі технічних умов на 
будівництво об’єктів; удосконалення процедури подання декларацій про початок виконання 
підготовчих і будівельних робіт; установлення вичерпного переліку документів, що 
необхідні для прийняття в експлуатацію об’єктів ІV і V категорії складності; надання права 
замовникам будівництва  на застосування в установленому законодавством порядку 
індивідуальних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності відповідних 
інженерних мереж загального користування; скасування необхідності подання до місцевих 
органів влади інформації про початок будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів, а 
також штрафу за неподання такої інформації [8].   
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Рис. 3. Динаміка податкових платежів, податкових пільг та податкового навантаження 

на будівельну галузь [складено автором за даними 10] 
 

Зауважимо, що суттєву роль у державній підтримці будівельної галузі відіграло 
прийняття Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», яким 
визначено розвиток національної системи державної допомоги. У Законі роз’яснено: 
міжнародні норми (Угода про асоціацію з ЄС, Договір про заснування Енергетичного 
Співтовариства, вимоги СОТ), які вимагають наближення української системи державної 
допомоги до вимог законодавства ЄС; основні форми та структуру державної підтримки 
суб’єктів господарювання в Україні; напрямки здійснення контролю за наданими 
будівельникам субсидіями [9].   
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Не менш важлива роль у вирішенні завдання з реалізації державної підтримки 
будівельної галузі належить комплексу заходів податкового стимулювання за рахунок яких 
держава впливає на діяльність будівельних підприємств. Як правило, внаслідок застосування 
заходів податкового стимулювання (податкової підтримки), знижується податкове 
навантаження на платника, в результаті чого скорочуються непродуктивні витрати у вигляді 
податкових платежів, а власні його оборотні кошти збільшуються. З рис. 3 видно, що між 
податковим навантаженням та податковими платежами будівельної галузі  до Зведеного 
бюджету України існує тісний кореляційний зв’язок. Разом з тим, обсяги наданих 
будівельникам податкових пільг за період з 2010 по 2014 роки були нестабільними та 
щороку змінювались, що свідчить про непослідовність регуляторної політики держави.   
Податкова підтримка з боку держави будівельникам здійснюється шляхом залучення усього 
податкового механізму, який являє собою сукупність методів, важелів, форм та інструментів 
державного впливу, спрямованих на стимулювання економічної діяльності підприємств 
будівельної галузі та підвищення її ефективності шляхом зміни податків і порядку 
оподаткування.  

Методи податкового стимулювання будівельних підприємств в Україні    поділяються 
на методи безпосереднього та опосередкованого впливу на суб’єктів господарювання (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Види методів податкового стимулювання будівельних підприємств в Україні 
[складено автором за даними 11] 

 

Розглянемо методи податкового стимулювання безпосереднього впливу на будівельну 
діяльність. Одним з таких методів є звільняються від оподаткування податком на додану 
вартість операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла 
та житла, що будується за державні кошти [12, пп. 197.15 ст. 197 розділу V]. Дія цієї пільги в 
України обумовлена необхідністю забезпечення конституційного права громадян України на 
житло (ст. 47 Конституції України передбачає, що «кожен має право на житло» [13]). 
Держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, 
придбати його у власність або взяти в оренду. А громадянам, які потребують соціального 
захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безкоштовно або 
за доступну для них плату відповідно до закону. Однак, на практиці забезпечення реалізації 
цього права відбувається недостатньо ефективно, про що свідчать дані табл. 1.  

 
Методи податкового стимулювання підприємств 

будівельної галузі України 

 Методи безпосереднього впливу: 
1) звільнення від оподаткування податком на додану 
вартість операції з постачання будівельно-монтажних 
робіт з будівництва доступного житла та житла, що 
будується за державні кошти; 
2) надання податкових пільг з податку на прибуток, 
по окремим видам  будівництва, а саме:  будівництво, 
реконструкція і технічне переоснащення у сфері 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення,   у сфері транспортної 
інфраструктури, будівництво курортно-рекреаційних 
об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури; 
3) спеціальні правила оподаткування довгострокових 
контрактів податком на додану вартість. 

Методи опосередкованого 
впливу: 

1)введення електронної форми 
звітності; 
2) збільшення звітного періоду 
по податку на прибуток при 
сплаті авансових платежів; 
3)спрощення процедур 
адміністрування податків та 
зборів; 
4) можливість вибору 
загальної системи 
оподаткування  чи спрощеної 
системи оподаткування. 
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Таблиця 1 
Обсяги забезпечення громадян житлом [3] 

 2010 2011 2012 2013 2014 * 
Обсяги введених в експлуатацію 
житлових будинків   (тис. кв. м) 

9339,3 9410,4 10749,5 11217,2 9741,3 

Кількість сімей, які перебувають на 
квартирному обліку (тис. осіб) 

1139,0 1084,0 1021,7 807,7 657,2 

Кількість сімей, які одержали житло (тис. 
од) 

11,0 7,0 7,2 6,0 3,0 

Питома вага сімей, які отримали житло 
до загальної кількості сімей які 
перебувають на квартирному обліку, % 

0,96 0,65 0,70 0,74 0,46 

* без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції 

  
Слід зазначити, що у листопаді 2009 року Кабінетом Міністрів України була прийнята 

Постанова «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми 
будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки», якою передбачено спільну 
участь громадян та держави у фінансуванні будівництва (придбання) доступного житла 
(середньою загальною площею 62,5 кв.м. для сім’ї з трьох осіб) за схемою 70 на 30 [14]. 
Загальна вартість програми складає 88,5 млрд. грн (без урахування щорічної інфляції), з них 
бюджетні видатки становлять 28,6 млрд. грн. (23,2 млрд. грн. з державного бюджету та 
5,4 млрд. грн – з місцевих бюджетів) [14]. З метою реалізації норм Програми будівництва 
доступного житла будівельникам житлових та нежитлових будинків надавали податкові 
пільги у розмірі 238,9 млн. грн. – у 2012 році, 205,0 млн. грн. – у 2013 році та 239,7 млн. грн. 
– у 2014 році [10]. Тобто, податкові пільги будівельникам мали суттєві коливання. Крім того, 
пільги, зокрема, у вигляді звільнення від оподаткування податком на додану вартість 
операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла, мають 
певні обмеження. По-перше, таку пільгу мають право застосовувати лише  забудовники та 
виконавці регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла, що 
вказані у паспорті такої програми й безпосередньо здійснюють будівельно-монтажні роботи. 
По-друге, у договорі на поставку товарів/послуг повинна бути передбачена умова 
щодо оплати за поставлені товари/послуги з відповідного рахунку Державної казначейської 
служби України [12]. 

Крім того, при формуванні податкового кредиту забудовниками та виконавцями 
регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла до його складу 
не включаються суми сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість у разі 
придбання (виготовлення) товарів/послуг та необоротних активів, які призначаються для їх 
використання за операціями, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від 
оподаткування. 

Ще одним методом безпосереднього впливу на розвиток будівельної галузі є 
спеціальний порядок оподаткування довгострокових договорів у будівництві податком на 
додану вартість, що полягає у наступному: 

- датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість виконавця 
довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі ним результатів робіт за 
такими договорами (контрактами), що підтверджується документально актами виконаних 
робіт; 

- база оподаткування за довгостроковими договорами (контрактами) дорівнює 
договірній ціні довгострокового договору (контракту), але не нижче звичайних цін; 

- податковий кредит у виконавця будівельних робіт виникає за загальними 
правилами. Слід зауважити, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи 
із договірної (контрактної) вартості  товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін.   

Такі податкові спрощення позитивно впливають на розвиток будівельників, які 
працюють за довгостроковими договорами. 
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Наступним методом безпосереднього впливу на розвиток будівельної галузі є 
податкове стимулювання замовників будівництва, що здійснюють інвестиційні проекти у 
сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, у сфері 
транспортної інфраструктури та будівництві курортно-рекреаційних об’єктів й об’єктів 
туристичної інфраструктури з метою залучення інвестицій (в тому числі іноземних). 

Інвестиційні проекти у сфері будівництва, на які розповсюджується спеціальний 
порядок оподаткування повинні відповідати встановленим законодавством критеріям (табл. 
2). Крім того, вони підлягають державній реєстрації спеціальним спеціально уповноваженим 
органом при КМУ [2].   

                                                                                               Таблиця   2 
Критерії інвестиційного проекту  у сфері будівництва [складено автором за даними 11] 

Критерії для суб’єктів підприємництва 
Показники 

великого середнього малого 
1) загальна кошторисна вартість інвестиційного 
проекту перевищує суму, еквівалентну (млн. 
євро) 

3,0 1,0 0,5 

2) кількість створених нових робочих місць для 
працівників,  які безпосередньо задіяні у 
виробничих процесах (одиниць) збудованих, 
реконструйованих об’єктів  

150 50 25 

3) середня заробітна плата працівників 

не менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року (у 2015 році розмір 
мінімальної заробітної плати становив 1218 грн.) 

 

Слід зауважити, що на платників податків, що здійснюють інвестиційні проекти з 
будівництва у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, у 
сфері транспортної інфраструктури та будівництві курортно-рекреаційних об’єктів та 
об’єктів туристичної інфраструктури та включені до Державного реєстру інвестиційних 
проекті, розповсюджується право застосування таких податкових пільг: 

- з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно звільняються від оподаткування 
ввізним митом при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України 
устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, за умови, що зазначені 
товари ввозяться суб’єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних 
проектів та не є підакцизними; виготовлені не більше трьох років до моменту державної 
реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні; не виробляються в Україні та 
не мають аналогів в Україні; 

- погашення податкових зобов’язань з імпортного податку на додану вартість може 
здійснюватись шляхом надання платником податкового векселя зі строком погашення на 60-
й календарний день з дня видачі його митному органу; 

- до 1 січня 2015 р. суб’єкти господарювання мають право застосовувати прискорений 
метод амортизації основних засобів, що використовуються в період реалізації інвестиційного 
проекту та входять до групи 2 (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з 
будівництвом) і групи 3 (будівлі) [15]. 

Крім того, до 1 квітня 2014 року [16] прибуток суб’єктів господарювання, які 
здійснювали інвестиційні проекти, оподатковувався за ставкою 0% (сьогодні діє базова 
ставка податку на прибуток у розмірі 18%). 

Таким чином, в рамках проведеного дослідження методів адміністративного та 
податкового стимулювання підприємств будівельної галузі економіки України було 
встановлено низку проблем, а саме:  

– відсутність стратегічного системного підходу до надання державної підтримки 
будівельній галузі як пріоритетній, що обумовлено непослідовністю регуляторної політики 
держави спрямованої на стимулювання її розвитку;  
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– нормативна невизначеність процедури надання державної підтримки (обсягів, 
категорій отримувачів, системи звітування надавачів та отримувачів), що негативно впливає 
на ефективність використання наявних бюджетних ресурсів; 

– низький рівень транспарентності інформації про заходи державної підтримки, в 
результаті чого не всі зацікавлені особи можуть скористатися нормативно передбаченими 
пільгами.  

Вирішення зазначених проблем позитивно відобразиться не лише на розвитку 
будівельної галузі, а й усієї економіки України. 
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analysis with other countries is made. The main types of crops which are in demand in the international markets are 
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recommendations for organic products promotion in Ukraine and raising the level of knowledge of the population on 
the importance of its consumption are provided. 

Keywords: organic production, profitability, consumer market, demand, promotion, marketing 
 

Problem. Consciousness of the Ukrainian consumer is not aimed at environment protection 
and consumption of high-quality environmentally friendly products yet, while the European 
consumer specifically overpays for quality, taking care of the health. However, according to the 
observation of the young generation, this group of people has other worldview, they begin to take 
care of their health, go to gyms, attend various sections and monitor the food they eat to improve 
their spiritual and physical condition. 

Profitability of environmentally friendly production which is produced in Ukraine, by 
deliveries to the European Union is 200-250%, however because of comparatively high price for 
organic products, lack of awareness of the population about its benefits, absence of the state support 
and experience of organic farming, organic producers receive mostly losses on the domestic market. 

Analysis of recent research and publications. A number of works of foreign scientists was 
devoted to theoretical and methodological issues of market development of organic agricultural 
production, including: F. Offermann, H. Nieberg, C. Foster, S. Padel, P. Midmore etc. The latest 
research on the subject also are considered in scientific works of modern ukrainian scientists - 
economists, including T. Mostenska, O. Ralko [2], O. Mykhailenko [3], V. Chudovska, S. 
Korchynska, N. Feshchenko [7], D. Kropyvko [1], T. Korzh, O. Khodakivska, Ie. Havaza,                   
Iu. Voskobiinyk, etc. For example, D. Kropyvko proves the advantage of organic production, 
indicating that it is more profitable than traditional one subject to the creation of effective 
management of organic farming [1]. T. Mostenska and O. Ralko consider the main problem of the 
development of organic market in Ukraine is export of products of Ukrainian origin in the form of 
agricultural raw materials [2]. O. Mykhailenko emphasizes lack of domestic experience in the 
sphere of realization of organic products, existence of comparatively high price, insufficient 
awareness of the consumers, limited product lines, which hinder the development of the supply of 
such products from domestic producers [3, p. 40]. N. Feshchenko considers that the improvement of 
marketing technologies is one of basic elements of the development of the organic market [7]. 

Determination of the unsolved aspects of the problem. However, the practical 
recommendations on the promotion of organic products in Ukraine and increase of public 
awareness of its essence, in our opinion, weren't paid sufficient attention, so important aspects of 
the problem require further study. 

Purpose of the article. The article aims to determine the main problems that hinder the 
development of the organic market in Ukraine and provide practical recommendations for organic 
products promotion in Ukraine and increase of awareness of the population on the importance of its 
consumption. 

Statement of the main material of research. The total area of organic farmland in Ukraine 
in 2013 amounted to 393 400 hectares. It allowed Ukraine to take the 21st place among all countries 
of the world (the 11th place in Europe). Thus, Ukraine ranks the first place in the Eastern Europe 
for certified organic areas of agricultural land and specializes mainly on production of cereals, 
legumes and oilseeds [5]. 

Furthermore, in Ukraine in 2013 the area of organic farmland in comparison with the year 
2012 increased by 44,18%. In the world rating our country was in the top ten leaders and took the 
fifth place, only Australia, China, Peru and Italy outstripped Ukraine on this indicator [8, p. 24]. 

In addition, recently significant increase in number of organic producers have been 
observed. For example, it was registered 31 certified organic farms in 2003 in Ukraine, and in 2013 
the number of such farms equaled 175. 

According to the Federation of Organic Movement of Ukraine, the Ukrainian domestic 
market of organic products started its development since 2006-2007: in 2007 it amounted to 500 
thousand euros, in 2010 - 2.4 mln. euros, in 2012 this indicator grew to 7.9 mln. euros, in 2013 - to 
12.2 mln. euros, and in 2014 - to 14.5 mln. euros [5]. Thus, the size of the domestic market for 
organic products in Ukraine for 8 years increased by 29 times. 
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The share of the market which is occupied by organic products in Ukraine is less than 1%. 
While in the developed countries in 2013 it equaled: in Denmark - 8%, Switzerland - 6,9%, Austria 
- 6,5%, Sweden - 4,3%, Germany - 3,7% etc. 

Solvent demand of citizens of Ukraine is constraining factor for the development of the 
market of organic products in our country. But the trend of active filling of domestic market by own 
organic products due to the rapid development of own processing of organic raw materials has been 
observed recently. However, most of organic raw materials, which are grown by individual farms, is 
exported. According to the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, about 80% of organic 
products produced in Ukraine are exported to the developed countries. 

In 2013 export of organic products in Ukraine made 36 million euro. The Netherlands, 
Germany, Switzerland, the Czech Republic, Poland, the USA, Canada, Italy, Greece, Israel, 
Moldova and Norway are the main countries to which organic products are exported from Ukraine 
[5]. Foreigners are willing to pay currency to consume the natural food. For example, in the USA 
about 55% of Americans consume organic products, 37% among them consume it more than once a 
day, 39% - once a week. 58% of all residents of Canada buy organic products weekly. In Ukraine, 
according to sociological poll, 36,5% expressed a desire to buy eco-friendly products, 13,5% - 
refused the purchase, 30% - do not have information about ecologically grown products. 

The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Switzerland) conducted market 
research among 12 international companies from Germany, Switzerland, the Netherlands and 
France interested in buying Ukrainian organic products. The research determined the organic 
products of Ukrainian origin, which are in demand in international markets (Fig. 1). 

 

 
 

Figure 1. International markets demand of main organic crops of Ukrainian origin per year 
 

Source: Adopted by the author on the basis of FiBL research 
 

The European importers insist on high quality of organic products, however, many 
Ukrainian organic farms have problems in meeting the technical requirements for organic 
production. Another problem in dealing with foreign buyers is unreliable supply of organic products 
from Ukraine, for that reason, international trade often stops before it begins. Therefore, they insist 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fminagro.gov.ua%2Fen&ei=MOVUVZikF4Oe7gagxYAw&usg=AFQjCNGKR0iPWXK6kMD7jDNCB40MCIgHtw&sig2=uXkaJggiOBWl0FF_j5AAsA&bvm=bv.93112503,d.ZGU�
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on application of so-called international direct marketing (the concept offered by the author). 
According to the author, international direct marketing is a system of production and economic 
international relations, including direct (personal) contact between the producer and the buyer of 
organic products, the result of such relations is trade of products without intermediaries on 
acceptable terms for both sides. 

An indicator of the effective performance of any enterprise is its profitability. An important 
aspect of profitability of organic producers - is the possibility to establish higher prices for organic 
products than for traditional. Prices considerably vary depending on marketing sales channels. 
Thus, the actual average price for organic products depends on the price level of the corresponding 
sales channels, the region and market size. 

And now it is needed to carry out the analysis of prices for organic and traditional products 
of Ukrainian origin. The data reflects the average prices for organic and traditional products in 
Ukraine and considers different price extra charge which is set separately by each store. 
Furthermore, due to significant rate fluctuations of dollar since the beginning of 2015, we represent 
the results of the study as of May 1, 2015 (Table 2). 

Table 2 
Price ratio for organic and traditional products of domestic production  

(effective May 1, 2015) 
Average price per unit of product, 

UAH Product Unit 
Traditional Organic 

Price ratio for organic 
and traditional 
products, times 

Wheat flour 1 kg  15,0 27,0 1,8 
Rye flour 1 kg 9,0 40,0 4,4 

Buckwheat 1 kg 27,0 56,0 2,1 
Barley grits 1 kg 10,0 32,0 3,2 

Oatmeal 1 kg 20,0 37,0 1,9 
Wheat groats 1 kg  14,0 35,0 2,5 
Pearl barley 1 kg 11,0 66,0 6,0 
Groats millet 1 kg 15,0 95,0 6,3 

Semolina 1 kg 12,0 36,0 3,0 
Long-grain rice 1 kg 34,0 58,0 1,7 

Pasta 1 kg 40,0 56,0 1,4 
Sunflower oil 1 l 33,0 96,0 2,9 

Milk 1 l 13,0 22,0 1,7 
Sour cream 1 kg 28,0 60,0 2,1 

Butter 1 kg 95,0 175,0 1,8 
Kefir 1 l 15,0 22,0 1,5 

Cottage cheese 1 kg 71,0 113,0 1,6 
Eggs 1 doz 17,0 30,0 1,8 

Chicken 1 kg 40,0 77,0 1,9 
Pork 1 kg 94,0 120,0 1,3 

Potatoes 1 kg 5,0 25,0 5,0 
Carrots 1 kg 13,0 29,0 2,2 
Onion 1 kg 10,0 25,0 2,5 

Cucumbers 1 kg 30,0 120,0 4,0 
Tomatoes 1 kg 55,0 100,0 1,8 
Beetroot 1 kg 5,0 25,0 5,0 

White cabbage 1 kg 12,0 21,0 1,8 
Apples 1 kg 26,0 35,0 1,3 

Source: www.natur-boutique.ua, www.organicera.com.ua, www.ecoclub.ua, author's research 
 

Organic production accompanied by increased risk is more labor intensive and carried out in 
smaller quantities, so price premium for organic products is higher than for products produced by 
intensive methods. As a result, organic products are more expensive for consumers than traditional. 
Currently, the price premium is very high on most of crops. Almost in all countries of European 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b0&translation=oatmeal&srcLang=ru&destLang=en�
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Union the average prices for organic wheat is 50-200% higher than for traditionally produced, while 
the average price premium for potatoes is in the range from 50% to 500% and more. And the 
average price premium for organic animal products is much lower. Prices for organic milk are 
higher on average about 8-36% compared to usual prices. In the European countries the average 
price for organic pork exceeded the usual prices by 20-70% [4, pp. 144-145]. Table 2 shows that the 
Ukrainian organic market reflects the same situation. 

Thus, from the research we can draw a conclusion that in Ukraine and other countries of the 
world the cost of organic products exceeds inorganic analogs around 50-300% and more. However, 
according to European scientists, justified margin for organic products is 20-30% [6, p. 20]. 

Ukrainians` awareness about the nature of organic products is at a low level so far. There is 
no national logo of organic products in Ukraine yet, but at the end of 2014 the next attempts of its 
development and implementation were made, which were in vain. But this measure is extremely 
necessary because such logo will increase the level of awareness among the population of Ukraine 
about organic products and help to find supporters of domestic products which are much cheaper 
than similar foreign products, and will allow increasing the profitability of domestic organic 
producers. Therefore, at present the EU Organic Leaf is the best visual element to all certified 
organic products available in the market of Ukraine because they are certified in accordance with 
the Resolution of the European Council. 

However, it should be noted that some positive changes in the development of the organic 
market in Ukraine were determined. Recently, for the organic products promotion in Ukraine a 
number of events (seminars, trainings, round tables, conferences, fairs, grocery exhibitions and 
festivals etc.) were carried out which were organized by the participants of the organic movement. 
For example, such as; "Organic-kvartal" with "A photographic studio open-air. Love, kids, 
organic!", the largest international exhibition of organic products "BioFah", Organic Week in 
Ukraine (September, 2013 and 2014), six nationwide fairs of organic products, exhibition and sale 
of organic products in the wholesale market of agricultural products "Shuvar" in Lviv, the Healthy 
food festival "Best Food Fest and Health". 

Thus, from the carried-out analysis we come to a conclusion that there are two main 
problems which constrain the development of the market of organic products in Ukraine to which it 
is necessary to react first of all: 

1. High prices for certified organic products, combined with low purchasing power of the 
population. 

2. Lack of information of the population of Ukraine about the essence of organic products 
and importance of its consumption. 

To solve the first problem, in our opinion, the substantial financial state support is needed 
for the domestic organic producers in the maintenance of the organic farming, organization of 
production and marketing chains and increase in the sales level of organic products. The state has to 
budget a part of cost of such products to make it available to the population. 

At the state level it is necessary to create a special Agricultural bank of Ukraine which 
would credit the agricultural projects connected with traditional method of agricultural production 
and implement preferential crediting of organic producers (farmers, processors) as it is in Turkey. 

A separate article for financing of researches in the field of organic agriculture and organic 
programs in agrarian educational institutions has to be provided by the state budget of Ukraine. 

To solve the second problem it is necessary to develop a mechanism for providing the 
information support for the promotion of organic products among the population of Ukraine. As a 
result, the level of innovation, stimulation of demand will increase and production communications 
in the organic sector will improve. Thus, like in most countries, supermarkets are the main sales 
channel of organic products in Ukraine, where organic products are on the shelves near traditional 
ones. By means of this approach potential consumers on a subconscious level will gradually get 
acquainted with the range of organic products and the level of awareness will increase. 

Also it is necessary to introduce the Moldavian Program of encouragement the organic 
products consumption in public institutions (kindergartens, schools, hospitals, army and public 



 230

institutions) in Ukraine. In that case, if the state or public organization buys organic food, it will 
receive a subsidy of 20% of the average price of a similar traditional product. However, this 
program is suitable only for large organic producers who are able to supply the required volume of 
organic products on a regular basis (generally as organic raw materials for further processing in the 
sector of public catering). This program will popularize organic products among the citizens of 
Ukraine. 

Turkish experience is as also very important for our country. It is based on broadcasting on 
television the monthly half-hour educational programs about the special characteristics of organic 
products, its usefulness and good impact on health, and distinctive features between traditional and 
organic methods of production. 

Also we consider it is expedient to adopt experience of Poland, namely carrying out the 
competition of knowledge about organic agriculture among the students of agricultural higher 
educational institutions and similar competition among students of higher education institutions of 
the nonagricultural direction. 

In addition, production and consumption of organic products gives not only economic but 
also social impact: increase in life expectancy, decrease in morbidity, infant mortality and so on. On 
the one hand, it will lead to increase in performance level and labor intensity, growth of business 
activity and population operability. And on the other - decrease in an incidence will reduce the 
amount of payments from social security funds and maintenance costs of medical institutions. 

Conclusions and prospects of research. In conclusion, the implementation of the proposed 
measures, in our opinion, will intensify the organic products promotion in Ukraine and increase 
public awareness about the importance of its consumption. The aim of our further research is to 
develop the agro-industrial cluster for conducting an effective waste-free organic production and 
cost reduction of organic products. 
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Wine roads or trails are considered to be the oldest form of wine tourism. In all European countries producing 

wine and developing, or with trends to develop wine tourism, this type of tourism is structured formally through the 
main product, known as the "Road of wine" or "wine routes". The European Commission Policies developed for the 
rural communities offer more and more tools for integrated multisectoral development. A concrete manifestation of 
these policies these are the Wine and Gastronomic itineraries and Wine routes, viewed independently. The product 
"wine route" must be developed on the base consisting of a package of local products and the availability of historical, 
cultural and/or natural attractions, accompanied by high quality service.  

Although in Europe there have been developed over 200 wine routes, Bulgaria until recently did not have 
none. At least no one officially recognized. But now we are about to obtain at least a dozen routes for wine tours, some 
of which are fully prepared and others are under development. It began in 2007 with the creation of a wine cluster on 
the initiative of "Trakia" regional wine chamber. 
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Wine roads or trails are considered to be the oldest form of wine tourism.9 In the context of 
the modern concept of their development, they are presented in all wine regions. Although the 
research on their features are limited, obvious are their positive effects on the achievement of 
satisfaction as a result of experiences related to wine tourism. There is also a lack of depth analysis 
on new and alternative forms of participation in self-organized wine tours. 

In all European countries producing wine and developing, or with trends to develop wine 
tourism, this type of tourism is structured formally through the main product, known as the "Road 
of wine" or "wine routes". Several areas in France have long developed wine routes related 
attractions, regions, and the winemakers are united by one goal - increasing the volume of the 
economy through the production of grapes and increasing the area of vineyards in favor of 
tourism10.  

A little bit later other European countries such as Hungary, Moldova and Portugal created 
wine roads to develop wine culture and rural tourism11. Many wine trails in Europe are been 
developed with the support of the European Council of wine roads /Europäische Weinstrssen /12, 
founded in Bordeaux, France. 

The activities of the European Council of wine roads are aimed at:  
- Providing an inventory of existing wine roads and trails in Europe  
- Development of a standard marking and presentation of the wine roads and their 

components in different countries and regions through pictograms.  
- Establishing standards for wine and time requirements for accreditation.  
- Facilitating the development of further wine roads.  

                                                 
9 Carlsen,J, Wine tours and trails, Global Wine Tourism: Research, Management and Marketing, 2006, p.12 
2Comité régional du Turisme de Languedoc- Roussillon Prodexport, 1994 
3 Hall and Macionis, 1998 Wine Tourism Around the World: Development, management and markets, Oxford: Elsevier 
Science, 297±32  
4European Council of Wine Roads. It nclude 60 wine regions and is supported by the European Council of Wine 
Regions, Hall and Macionis, 1998.  
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- Marketing of wine tourism by producing marketing.  
One of the first countries using the wine road as an essential tool for the development of 

wine tourism, it is Spain. Actions related to organizing and conducting the wine routes are 
controlled by the Association of Cities of wine13 and the State      Secretariat for Tourism.14 

The first report of the Secretariat focuses on the following three elements necessary for 
successful implementation of the "Roads" - the tourists for whom they are intended, technical 
implementation and formalities connected with the mechanism of controlling the system of "roads 
of wine": 

- For the tourists the wine route is presented as a "quality tourist destination that offers 
opportunities to learn about the culture, traditions and customs of a particular wine region."  

- The technique is necessary to outline the route as a complex tourist product that offers 
"cooperative system of corporate actions and public - private joint events, which system integrates 
both specific travel companies and organizations, as well as other sectors which are traditionally far 
from tourism (wineries, Enoteca, specialized shops, restaurants, bars, hotels, accommodation rural 
houses, travel agencies and accommodation bureaus, events aiming recreation etc.). The technique 
also affects the local administrations in the territory through which the route passes because most of 
the management of the values and resources in the territory depend on their activity. This network 
of coordinated actions is materialized as a substantial coordinating body which builds its own face 
in the form of an association or a company, a body that is responsible for planning, quality control, 
management and commercialization of the tourist product.  

- The formalities are needed to ensure the required quality standards and norms for self-
regulation adopted by ACEVIN and the Secretariat of Tourism. The Sstandards and norms are the 
main part of the Manual management of the tourist product of the wine routes in Spain, 
according to which "they affect the requirements and conditions of the management system, 
signage, promotion and commercialization of this product and all who have to perform all bodies, 
institutions and companies involved in the route - restaurants, accommodation facilities, wineries, 
sales representatives, dealers, agents and others.”15  

The mechanism of action and control, which confirms these parameters, it is the 
Certification system for Wine roads in Spain, which periodically monitors the implementation of 
the requirements for the Routes.  

On one hand the tourists seek to meet the lifestyle associated with the wine - landscape and 
simultaneously to taste and buy wine directly from the manufacturer. In their turn the cellars seek to 
build trust in its customers, making it possible to make their own wine brand recognizable, to 
highlight their advantages and at any opportunity to avoid distribution costs, in order to sell their 
products directly.  

The European Commission Policies developed for the rural communities offer more and 
more tools for integrated multisectoral development. A concrete mani festation of these policies 
these are the Wine and Gastronomic itineraries and Wine routes, viewed independently. Wine 
routes create opportunities for promotion of a new form of tourism, which is offered by the so-
called virtual frames or Cycles. These cycles allow you to appreciate the culinary advantages of 
rural areas, managing to integrate all participants in the same chain of processes related to the 
search of culinary delights. Yet a question arises, however, whether these tools are really effective 
in generating revenue in a given area and offer local production development of the local economy 
and building the image of an area. There also arises the question whether these routes can generate 
economies of scale in order to establish a system of economies that improve the chains in local 
search and at the same time to improve the conditions in the territory in which they are being 
developed. The aim is to reconsider whether the wine routes can really prove to be effective 

                                                 
13 Asociaciόn Espaňola de Ciudades de vino, (ACEVIN) 
14 Secretaría de Estado de Turismo. The State Secretary of Tourism controls officially the product “Route of Wine” after 

a report in 2008.  
15 “Manual de Producto Turístico Rutas del Vino de Espaňa”. 
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instruments offering opportunities for manufacturers of local products and to be positive in the 
process of reviving the rural areas and their conservation. 

Wine tourism is developing in a strong and growing area of tourism with a special interest, 
especially in the New World and is a perfecting major component of the the regional and rural 
tourism product of these countries. There exist several definitions about the term. Despite the fact 
that each one of the definitions imply enrichment compared to the previous one, the basic idea is 
connected with a visit to a wine region in which consumers and providers seek to protect and satisfy 
their interests. 

The development of the wine routes throughout Europe and especially in the New World, 
provides the link between wine and tourism.  

South Africa is considered to be one of the countries with the greatest reputation in terms of 
the development of wine tourism in the short and medium term.  

Studies in Australia have shown that the main reasons for participation in the wine routes 
are:16 

- Interest in wine (tasting, drinking, purchase);  
- Events and traditions associated with wine;  
- Visits with dating;  
- Desire to meet wine producers;  
- Striving to expand knowledge about wine, its production, etc .;  
- Desires to learn about local cuisine, events and more.  

In the different theories the term "wine route" prompts an image of recreation.   
From a purely economic point of view it is considered to be an integrated system of  

demand. The system of relationships between companies is associated with "Network" that creates 
advantages thanks to the existence of "economies of scale, systematic economy and targeted 
economy."17  

The Scale economy can not be tested at the company level, but it can be clearly seen with 
regard to the overall product system within the territory. On the other hand the Target economies 
are important endogenous in terms of distribution of demand among companies in the territory, 
developing management tools that can satisfy collective needs. A good example of such 
management is the created Association of wine routes.  

Involving all public and private authorities that contribute to the development of the local 
tourism product allows for the use of extreme approaches to build effective relationships between 
systems. In the system there are "soft" and "hard" elements that "form the structural part, the based 
on the concept of territorial development that best expresses the coexistence of difference models 
for territorial development in a particular area.”18  

In systems in which all the public institutions and the private sector are envolved, 
contributing to the creation of local tourism product, it is possible the introduction of a common 
final approach. Their role is very important because they stabilize the relationships between 
companies and ensure their path to growth and expansion in terms of structure and human 
resources.  

The productivity of the network and its ability to activate growth inside the local level, is 
strictly related to the presence and assessment of a structure that is able to build a chain of 
relationships between companies.  

Regarding the development of routes, the ability of operators to use valuable information 
about the territory, known by the term "terroir" in all its dimensions - natural, social and cultural 
heritage, is thanked to the palpable presence of a number of factors. The ariables affect the 

                                                 
16Vinen tourisum. Xarakterni vidove i formi, http://bgconv.com/docs/index-8280.html 
17 Antonioli, Corigliano, 1992, Marroni, 1992 
18 SILVIA GATTI, FABRIZIO INCERTI, The Wine Routes as an Instrument for the Valorisation of Typical Products and Rural 
Areas, Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar - Parma, Italy, June 19-
21 1997, p. 213 
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regulatory, organizational and human aspects that are integrated with the object "to produce" a path 
of valorization of "territorial system" and therefore the products it offers."19  

The product "wine route" must be developed on the base consisting of a package of local 
products and the availability of historical, cultural and/or natural attractions, accompanied by high 
quality service. These factors generate positive externalities that make the "route" specific and 
unique.  

In this sense, the organizational structure of the local productive system can be examined by 
analyzing the two elements that are closely linked:  

1. The nature of the relationships established between the companies within a territorial 
system.  

2. The relationship tourist - consumer of the product "route" and the ones who are working 
on the development of this product.  

In order to determine the characteristics and the typology of the operators involved in 
developing a route analysis of the relationship between the companies is needed, whether they can 
be private companies, public institutions or intermediaries.  

For the study of terroir are responsible, "producer group dealing with soil or   pedo - climatic 
characteristics and the organizational features selected according to the historical review of the 
specification of the product itself."20  

As it concerns the private companies the responsible ones among them these are the 
agricultural conglomerates - food enterprises, tourist sector and the chains producing local products. 
Each type of company can cover more than one segment of the product chain and can always ensure 
strong links to the territory and contribute to the collective image of the area.  

 Public institutions are mainly municipal councils of large and small municipalities and 
mayoralties. They play the role of coordinators and managers of the collective product "route" as 
they are directly involved in the activities carried out in the territory. Their task is to provide 
bureaucratic, organizational and practical means and to develop route in the name of the collective 
interest.  

Regarding the intermediary institutions these are the Chamber of Commerce, the Tourism 
Council, the Board of Directors in tourism and tourism consortia responsible for the protection of 
the local tourist product. They must be in coordination with private companies in the management 
of routes as the primary means to ensure development of collective marketing and offer a guarantee 
of product quality route offered to tourists and consumers. 

The analysis of the relationship between the companies is done "by reviewing existing 
territorial framework provided by neoinstitutional economy and the already mentioned one in the 
economic theory of conventions. (European Theory of Conventions)."21 

The functioning of the wine route is represented by its operational model in Fig 1.  
Developing a wine route is influenced by structural changes in the wine industry. The route 

is specifically related to the wineries and châteaux within it. By wine routes the nature and range of 
wine tourism product can be determined. Areas called wine routes are totally dependent on the 
potential of wine tourism and their implementation has long been a subject of discussion.  

Obviously, the development of the wine route is an integral part of the wine and tourism 
industry. In practice, they are the roads of the core attraction in the wine tourism – the wines, the 
funds for wine and wineries.  

A very important motive for the tourists is that he wants to experiment in different lifestyles 
associated to the pleasure of "wine - landscape" and simultaneously to taste and buy wine directly 
from the manufacturer. On their turn the cellars seek to build trust in their customers by making up 
their brand and the virtues of wine, which they offer distinct and seek to avoid the costs of 

                                                 
19 Angela Tregear, Filippo Arfini, Giovanni Belletti, Andrea Marescotti, The impact of territorial product qualification 
processes on the rural development potential of small-scale food productions, XI World Congress of Rural Sociology, 
Trondheim, Norway - July 25-30, 2004  
20 Dediere, 1995 
21 Lewis, 1969, Shelling, 1977, Eggertson, 1990, European Theory of  Conventions  
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distribution in prder to sell wine directly on site. This two-way process in which both parties meet 
their needs and realize their goals is an opportunity for development of the region in which the 
tourist is offered a fully "walked" on the wine route, the development of which would lead to the 
preservation of the cultural heritage, and would improve the infrastructure and would provide new 
opportunities for trade development at a regional level. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Operational model of Wine route 
Source:   University of Parma, Faculty of Economics, 2001. 

  
Although in Europe there have been developed over 200 wine routes, Bulgaria until recently 

did not have none. At least no one officially recognized. But now we are about to obtain at least a 
dozen routes for wine tours, some of which are fully prepared and others are under development. It 
began in 2007 with the creation of a wine cluster on the initiative of "Trakia" regional wine 
chamber.22. Within the cluster it is planned nine routes to be developed throughout the country. To 
each of the routes a working group was added whose tasks are associated with analysis of the sites 
to be included in the itinerary, training personnel, and developing projects to apply for funding 
through EU funds. The idea is to combine wine business, tourism businesses and municipalities. 
The role of the latter is to improve the infrastructure with EU funds through self-financing. The role 

                                                 
22 http://archive.is/JN7k 
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the individual companies do is to develop diverse and attractive tourism products and services and 
to promote the realization of the projects.  

So far the most advanced is the work on the three routes in South Bulgaria - The Way of 
Dionysus, The Way of Orpheus and Ancient way of the Thracian wine.23.  

The Way of Dionysus starts from "Trakia" highway near the village of Kalugerovo passing 
through the area of the municipalities of Pazardzhik, Krichim, Perushtitsa, Rodopi, Kuklen, 
Asenovgrad, Kurdjali to Perperikon and the Haskovo mineral baths. The length of the entire route is 
220 km. There are nine wineries, with the potential for another 5, two of them in construction. 
Along the route there are seven villages with famous mineral springs and a built large tourist base - 
more than 50 hotels, spa centers and rest homes, as well as natural and cultural heritage resources 
for further construction of another 15-20 new hotels. 

The Ancient Thracian wine road has a length of 166 km and includes Kalugerovo, 
Panagyurishte, Strelcha, Krasnovski bathrooms, Starosel, Hissar, Banya and others. Besides wine 
the route offers eco- and rural tourism, spa and medical tourism, hunting and fishing, visit of the 
distilleries, asm well as cultural tourism.  

The third route - The Way of Orpheus combines natural, cultural and historical resources 
of the city and several municipalities in Bulgaria and Greece for the establishment of a common 
tourist product. The route starts from Plovdiv in the direction of Asenovgrad – Bachkovo. It is 
divided into three branches and covers about 20 villages in the two countries. In creating the wine 
routes the French connection can not be mentioned. A new product was developed in 2007 by 
French experts at the request of the State Agency for Tourism (SAT).  

Eight wine routes covering the main wine-producing regions in Bulgaria, offered the French 
Claude Samson – oenologist and Pascal Teton – a marketing specialist in vine and wine. Unlike the 
wine cluster their approach has not been to develop a certain region, but, proceeding from the 
existing realities, to identify attractive routes. The aim of the experts is to combine the tour of some 
of the best wineries in the country with consideration of Bulgarian cultural and historical sites.  

The Wine routes in Bulgaria cover the cellars of "Winery Karnobat", "Katarzyna Estate", 
"winery", "Edoardo Miroglio", the wine cellar to the Museum of Wine in Pleven, "Medovo" cellar 
"Todoroff", "Starosel", the cellar and palace "Rose Valley, ", "Evksinograd","Damyanitsa" near 
Sandanski, Melnik,"The Black see gold" in Pomorie", “Domain Boyar", "Lovico ","Leventa", Ruse, 
" The Old Cellar "Yambol”, etc.. 

They combine visiting wineries with other attractions. Wine tasting, hotel accommodation 
and restaurant offer the winers as "Winery of Karnobat", the cellars "Katarzyna", "Besa Valley 
winery", "Edoardo Miroglio". Wine, spa and health is a trademark of Sandanski and the 
"Damyanitsa" cellar as well as that of Pomorie and "Black Sea Gold" cellar. “Wine and Crafts” is 
the proposal of the "Medovo" cellar, combining wine tasting with a visit to an ethnographic 
complex, and the wine curing is practiced in "Todorov" and "Starosel" cellars.  

The routes vary in length, ranging from one to nine days. They can be combined into three 
categories – of a long duration (8-10 days), of a medium duration (5-6 days stay) and of a short 
duration (1-2 days). One of the longest routes lasting nine days of the whole tour includes a visit to 
the cellar in Melnik and the Rila Monastery, a view of the Thracian tomb in Starosel and the local 
winery, an examination tour around the Old Town of Plovdiv combined with wine tasting in the 
"Rose Valley" cellar, a visit to Nessebar and the "Black Sea Gold" and "Medovo" cellars and as a 
final visit - the Palace "Evksinograd" and its` cellar.  

Some of the shorter routes include a visit to Pleven Panorama "Pleven Epic" and breakfast in 
the "Wine Museum" cellar, visiting the complex "Arbanassi" in Veliko Tarnovo, a visit to the 
temple-monument "Shipka" and Kazanlak and the wineries in the region.  

                                                 
23 Andreeva, Ekaterina, Vineni marshruti v Bulgariya, Horemag, 9 November, 2009, 
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It is expected that the routes will be of interest not only for foreign but also for Bulgarian 
tourists. According to experts, they can be a good addition as for rural tourism as well as for holiday 
and business events. Offering wine routes will allow the tourism product to be diversified, 
seasonality in tourism to be reduced which will bring tourists to the country.  

Before to get the routes differentiated, the experts from France have studied 51 wine 
producers with controlled and guaranteed origin in 14 regions of the country and have visited 25 
wineries during three expeditions. In the selection of the cellars one of the criteria was that of 
presence of proper conditions and attractive presentation. The biggest criticism of French experts is 
to the infrastructure - bad roads and lack of signs. The two French specialists have had a long 
experience in the development of wine routes. From their experience benefited winemakers already 
imposed as Argentina, Chile and Australia, as well as close to Bulgaria countries like Moldova, 
Hungary, Romania, Russia, Georgia and Turkey. The xperts have committed first study of wine 
production in Bulgaria, and then did inventarization of cellars, restaurants, means of 
accommodation, cultural and historical sites, natural attractions, accessibility and infrastructure and 
so on.  
The advertising of wine routes will go in two directions - on one hand, to the experts and 
connoisseurs - sommeliers, oenologists and wine lovers who can compare what they find in 
Bulgaria, with similar products in other countries. And on the other hand, in front of tourists who 
visit Bulgaria on another occasion.  

How much such a route will cost depends on the tour operators who should choose the 
appropriate accommodation and offer packages with a suitable offer, despite still the weak interest. 
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  МАРКЕТИНГА  В  РАЗВИТИИ ТУРИСТСКОЙ  
ДЕСТИНАЦИИ 

 
This article discusses the importance of territorial marketing in determining the competitive advantage of the 

tourist area. 
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В статье рассматривается значение территориального маркетинга в определении конкурентных 
преимуществ туристской территории. 

Ключевые слова: туристский  регион,  туристская  дестинация,  маркетинг территории, туристские 
услуги, маркетинг туристских   услуг. 

 

Туризм, как современный сектор экономики, давно вышел за национальные рамки и 
оказывает большую роль во взаимодействии и взаимообогащении культур. Существенно 
возросло международное значение туризма, т.к. туристские предприятия стараются охватить 
широкий спектр проблем – от производства туристских услуг до стратегической 
маркетинговой деятельности. Туристская деятельность ассоциируется с конкретной 
территорией, страной, городом, местом отдыха. Поэтому актуально проводить детальное 
изучение механизмов туристской стратегии, нацеленных как на продвижение отдельных 
туристских услуг, так и конкретных туристских территорий. Для российского национального 
туристского продукта это особенно актуально, т.к. для большинства отечественных 
уникальных туристских территорий характерно практически отсутствие опыта продвижения 
региональных турпродуктов. 

Специфичность маркетинга туристских услуг обусловлена рядом свойств: 
неосязаемость, неспособность к хранению, непостоянство качества, тесная связь между 
производством услуг и их потреблением. Как правило, приобретение и потребление 
туристских услуг географически часто не совпадает, т.е. потенциальный потребитель не 
может заранее оценить все позитивные, равно как и негативные характеристики туристского 
продукта. Услуги как товар более изменчивы по своей природе и приобретение их связано с 
большим риском, чем покупка товара в материальной форме. Особенности рынка туристских 
услуг и особенности восприятия их потребителями определяют специфику маркетинга услуг 
в сфере туризма. 

А.П. Дурович  конкретизирует, что маркетинг туристских услуг – это процесс 
разработки, продвижения и реализации услуг, которые ориентированы на выявление и 
удовлетворение потребностей потенциальных туристов, т.е. главная задача маркетинга 
состоит в помощи клиенту оценить конкретное  турпредприятие и его услуги [2].  

Таким образом, роль маркетинга двоякая - с одной стороны это сосредоточение 
усилий на нуждах продавца, т.е. организация системы продвижения продукта, а с другой - на 
нуждах покупателя. Маркетинг туристских услуг исследует основные факторы, влияющие на 
туристский спрос, особенности туристских предпочтений, психологии поведения 
потребителей туристских услуг, сегментацию туристского рынка. 

Рассматривая процессы взаимодействия продвижения туристских услуг и маркетинга 
территорий, важно проанализировать ключевые понятия, без которых невозможно понять 
сущность маркетинга территорий. 

Любая территория: страна, город, регион, местность, выполняет как для своих 
жителей, так и для гостей целый комплекс разнообразных функций, которые могут быть 
основой для выделения территориальных туристских продуктов в рамках отдельного 
туристского региона.  

В.С. Преображенский представляет туристский регион как рекреационную систему, 
состоящую из ряда взаимосвязанных подсистем: природных и культурно-исторических 
комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего персонала, органа управления и 
отдыхающих [6, c.57]. Близкая позиция у Е.А. Котлярова,  разработавшего  концепцию 
рекреационно-туристских комплексов, под  которыми понимается сочетание рекреационных 
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сооружений и сопутствующих предприятий инфраструктуры, с функциональными и 
экономическими связями, а также совместным использованием географического положения, 
природных и экономических ресурсов территории, занимаемой комплексом. Наиболее 
предметно сущность туристского региона отразил  Кабушкин  Н.И. Под туристским 
регионом  он понимает «географическую территорию (место, город, регион), которую турист 
выбирает с целью путешествия». Такая территория содержит все сооружения, необходимые 
для пребывания, размещения, питания и организации досуга туристов [3, 75]. 

Регион представляет собой единый туристский продукт и конкурентоспособную 
единицу и должен управляться как коммерческая единица.  По этой причине при 
определении продукта туристского региона очень важно использовать ориентированное на 
потребителя мышление. Предприятия, учреждения, фирмы, компании, словом все 
туристские субъекты производят только тот комплекс услуг, который имеет спрос у 
потребителя и этот комплекс может отображаться как цепь услуг, т.к. турист воспринимает 
туристские услуги и их качество в единстве с территорией пребывания. Насколько степень 
оказания услуг будет оправдывать его ожидания, настолько это скажется на восприятии 
туристом места отдыха. 

Ф. Котлер и К.Л. Кеплер обращают внимание на то, что в современной 
действительности отмечается существенная конкуренция за привлечение туристов. В этой 
связи актуальным является проведение грамотного маркетинга в пределах конкретной 
территории [5, с.165, 173].  

Во многих странах, активно продвигающих туризм, функционируют 
специализированные организации, сосредотачивающие свою деятельность именно на 
маркетинге. Так, в Великобритании, родине туризма, популяризацией, формированием 
нового туристского имиджа страны, разработкой мер туристской политики занимается Vizit 
Britain.  Во Франции продвижением национального турпродукта занимаются несколько 
организаций – Национальный совет по туризму, «Дом Франции»,  ведущие активную 
деятельность, как в стране, так и за рубежом.  Аналогичные функции в Италии и за ее 
пределами осуществляет Национальное  агентство  по туризму. Стратегическая цель его – 
пропаганда туристических регионов страны. Активна деятельность Национального 
туристического офиса Германии, также с развитой сетью  зарубежных  агентств. Туристские 
национальные ассоциации направляют свои усилия на популяризации туристских 
местностей своих стран, т.е. специфической чертой маркетинга регионов и туристских 
центров является привлечение туристов не только из-за рубежа, но и внутри своей страны. 

В этой связи мы сочли необходимым конкретизировать ряд категорий, отражающих 
суть маркетинга в плане территорий. Специалистами рекомендуется различать такие понятия 
как «международный маркетинг», «маркетинг места», «маркетинг мест отдыха», 
«территориальный маркетинг», «маркетинг территории», «брендинг»,  «национальный 
брендинг». Маркетинг места может характеризоваться как деятельность направленная на 
создание, поддержание или изменение отношения туристов по отношению к конкретным 
местам. 

Близкое понятие к маркетингу места является маркетинг мест отдыха. Это 
маркетинговая деятельность, осуществляемая с целью привлечения как можно большего 
числа туристов в страны, города, курорты. Маркетингом мест отдыха призваны заниматься 
туристские фирмы, бюро путешествий, гостиничные предприятия, государственные 
учреждения, т.е. все заинтересованные субъекты. 

Интересный подход изучения территории как туристского пространства мы находим у 
польских авторов [4, с.130]. Суть их позиции в следующем. Туристическое предложение 
территории можно представить как территориальный туристический продукт-место, 
который состоит из туристского потенциала данной территории, определяющего его 
оригинальность, уникальность и рыночную привлекательность. При реализации 
туристического продукта-места авторы советуют предлагать не только природные и 
рукотворные достопримечательности, но и услуги, оказываемые соответствующими 
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туристскими предприятиями, а также историческое и культурное наследие, гостеприимство, 
доброжелательность местного населения по отношению к туристам. В основе позиции - 
комплексный подход. 

Одним из последних достижений в плане разработанности проблемы маркетинга 
территорий явилось исследование Е.А Джанджугазовой [1, с.35]. Особого внимания 
заслуживает оценка автора актуальности территориального маркетинга в субъектах 
Российской Федерации, каждый из которых обладает уникальными возможностями развития 
разнообразных видов рекреационной и туристской деятельности, которые важно не только 
развивать, но и прилагать усилия в плане продвижения региональных туристских продуктов. 
Автор отмечает, что полноценная реализация маркетинга на территории нашей страны 
задача долгосрочная, требующая глубокого научного анализа. 

С понятием маркетинга территории тесно связаны такие понятия как «брендинг 
территорий», «брендинг места». Под брендингом в экономической литературе принято 
понимать наделение товаров и услуг силой торговой марки. Торговая марка или бренд это 
название, термин, знак, символ, рисунок предназначенные для выделения продуктов или 
услуг конкретного производителя от продуктов конкурентов, брендинг это средство 
различения продуктов разных производителей. Объектом внимания туристского маркетинга 
территорий выступает конкретный туристский регион со следующими элементами: 
природный потенциал, историческое наследие, туристская инфраструктура-гостиничная, 
гастрономическая, транспортная, экскурсионная, анимационная, органы территориального 
управления, а также атрибуты территории, которые могут у туристов формировать ее 
позитивный образ: идея, название, логотип.  

С целью более активного развития различных  направлений внутреннего туризма в 
России,  каждую  туристскую  территорию следует изучать с позиций  комплекса  
индикаторов и их составляющих показателей): аттрактивности с оценкой обеспеченности 
туристско-рекреационных ресурсов;  безопасности – с оценкой  степени защиты туристов;  
экономики-с  оценкой  развития туристской инфраструктуры;  экологии - наличие 
экологически чистых ландшафтов, системы экологического мониторинга и т.д.; степени  
развития инновационных технологии.  

Оптимизация изучаемых индикаторов туристской конкурентоспособности российских  
регионов  позволит сконцентрировать внимание, как на преодолении слабых сторон, так и 
направить усилия на формировании, развитии и совершенствовании сильных сторон в 
развитии его туристско-рекреационной привлекательности. 
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The article outlines the methodological and methodical features of populated areas and residential landscapes, 

particularly in rural areas, research. The overview of scientific research and publications is given in the article. The 
relationship of the theoretical foundations of geography with the formation of self-expressive aspects in the analysis of 
the interaction processes between society and nature are described. The characteristics of different scientific methods, 
in particular historical and landscape-historical, geographic-historical and method of landscape retrospective series 
cards, dynamic landscape, natural and man-made contrasting method, the method of final results analysis, the 
landscape-geochemical and landscape ecosystem methods, that provide optimal formation database necessary for 
studies of rural landscapes in the context of rural tourism development are highlighted. 

Keywords: rural landscape, residential landscape, rural, anthropogenic landscape, rural tourism, "society-
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В статье рассмотрены методологические и методические особенности исследования заселенных 

территорий - селитебных ландшафтов, в частности, сельских. Проанализированы исследования и публикации 
ученых.  Обоснована связь теоретических основ географической науки с формированием выразительного 
собственного аспекта в обобщающем анализе процессов взаимодействия общества и природы. Дана 
характеристика различным научным методам, в частности историко-ландшафтоведческому, историко-
географическому, методу историко-ландшафтоведческих ретроспективных рядов карт, ландшафтно-
динамическому, природно-антропогенного совместительства, методу анализа конечных результатов, 
ландшафтно-геохимическому и ландшафтно-биогеоцинотическому,  которые обеспечивают оптимальное 
формирование базы данных, необходимых для проведения исследований сельских ландшафтов в контексте 
развития сельского туризма. 

Ключевые слова: сельский ландшафт, селитебный ландшафт, село, антропогенный ландшафт, 
сельский туризм, система «общество-природа», научные методы. 
 

В эпоху стремительных темпов  урбанизации обостряется ряд проблем,  а именно: 
загрязнение атмосферного воздуха, дефицит солнечных лучей, качество питьевой воды,  
большая плотность населения, недостаточность зеленых насаждений, шумовые, 
вибрационные нагрузки, транспортные проблемы и т.п. Все эти факторы опасны для 
здоровья людей.  Одним из решений данной проблемы есть активное развитие сельского 
туризма с использованием  территорий с чистым воздухом, водой, необычными 
ландшафтами.   Такими территориями являются села. Сельский туризм давно популярен 
в Америке и Европе. В Украине этот вид туризма еще не набрал большой популярности, 
но он активно развивается, что способствует развитию каждой сельской территории в 
отдельности, кроме этого, сохраняются народные традиции и обычаи села.  

Сельская сеть в  пространственном распределении, особенно в сельских регионах, 
является своеобразным каркасом для дальнейшего развития или упадка любой территории. 
Вместе с тем, по сравнению с городскими ландшафтами, сельские - исследованы 
значительно меньше.  

Методологические и методические особенности исследования селитебных 
ландшафтов, в том числе и сельских, частично рассмотрены в трудах таких ученых как А.С. 
Басаликас [1], А.В. Борисова [2], Л.И. Воропай [3, 4], М.Н. Куница [4], Г.И. Денисик [5, 6, 7]. 
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Л.И. Воропай и Н.Н. Куница среди методологических основ познания селитебных 
геосистем выделяют: 

– объективность имеющейся, целостной, материальной системы, сложившейся 
исторически в результате хозяйственного разделения труда; 

– это система с взаимосвязанной внутренней структурой, которая находится в 
постоянном взаимодействии с прилегающими к ней системами; 

– развитие и расположение селитебных геосистем подчинены соответствующим 
закономерностям [4, с. 6]. 

В структуре сельских ландшафтов, собственно антропогенные ландшафты 
развиваются под влиянием процессов, свойственных тем естественным ландшафтам, 
которые были для них основой. 

Г. И. Денисик отмечает, что традиционные приемы и методы исследований 
селитебных ландшафтов можно использовать только в процессе познания их как собственно 
антропогенных ландшафтов [5]. 

Методологической основой исследования является концепция взаимодействия 
общества и природы - тесно взаимосвязанных между собой составляющих географической 
оболочки, динамично развивающихся в пространстве и времени, и учение об антропогенных 
ландшафтах, основы которого заложены в трудах зарубежных и отечественных ученых Ф.М. 
Милькова, В.С. Преображенского, В.А. Николаева, И. Швебса, Л.И. Воропай [3], Г.И. 
Денисика [5, 6], Ю.Г. Тютюнника, А.Ю. Дмитрука, В.П. Лепешки, М.М. Куницы, Ю.В. 
Яцентюка и др. 

Целью данной статьи является обобщение методологии исследования сельских 
ландшафтов и анализ значения теоретических основ исследования сельских территорий, в 
том числе и сельских ландшафтов для зарождения сельского туризма. 

Изложение основного материала. В естественной географии и ландшафтоведении 
исследования заселенных территорий - селитебных ландшафтов, всегда были актуальными. 
Вместе с тем, они являются спорадическими и с каждым годом все более проблемными. 
Особенно это касается сельских ландшафтов [6].  

География обладает  спецификой, которая позволяет именно ей взять на себя роль 
интегратора исследований проблем взаимодействия «природа-общество» [10]. Исследования 
целостной интегрированной системы «общество-природа» со стороны географии и 
ландшафтоведения, особенно в познании селитебных (городских и сельских) ландшафтов, 
предусматривает такой методологически взвешенный подход, который охватывает не только 
взаимопроникновение принципов и методов, но и поиск единства концептуально-
теоретических основ физико-географической и социально-экономической ветвей 
географической науки. Именно такие научные изыскания имеют первостепенное значение 
для разработки теоретико-практических нормативов и рекомендаций по оптимизации 
географической среды как арены взаимодействия общества и природы и дальнейшее 
использование благоприятных ресурсов. Выражено эти процессы можно проследить, 
исследуя сельские ландшафты. 

Ландшафтные условия существенно влияют на архитектурно-планировочную 
структуру села, жизнедеятельность населения, строительство и эксплуатацию зданий и 
сооружений, социоэкологическую ситуацию и на его функционирование в целом. 

Сельские ландшафты - цельные природно-хозяйственные образования, а потому 
важной особенностью их изучения является учет как природных, так и социально-
исторических факторов. Учет первых позволило использовать традиционные (классические) 
ландшафтоведческие подходы, принципы и методы исследования; социально-исторические 
факторы обусловили активное применение принципов и методов, присущих другим, 
смежным с ландшафтоведением, наукам [8, 9]. 

В процессе познания сельских селитебных ландшафтов наиболее опробованы и 
использованы следующие подходы: 



 243

- историко-ландшафтоведческий. Этот подход позволяет проследить развитие 
сельских ландшафтов от начала их зарождения до настоящего, а также является основой 
прогноза развития сельских ландшафтов в будущем. Познание истории развития не только в 
общем сельских ландшафтов, но и отдельных их структурных частей - фаций, урочищ и 
местностей позволяет также разработать конструктивно-географические мероприятия по 
оптимизации сельских ландшафтов и решать локальные и региональные экологические 
проблемы. При решении конструктивно-географических задач относительно сельских 
селитебных ландшафтов историко-ландшафтоведческий подход тесно взаимосвязан с 
историко-географическим, что позволяет детально рассмотреть процессы антропогенизации 
отдельных компонентов природы за историческое время функционирования сельских 
ландшафтов. 

Историко-географический и историко-ландшафтоведческий подходы в изучении 
сельских ландшафтов требуют очень детального анализа опубликованных и рукописных 
литературных и картографических источников, фондовых материалов, в частности 
материалов археологических раскопок, летописей, хроник, путевых заметок, статистических, 
военно-статистических, топографических описаний, описаний церковных приходов и 
судебных дел, материалов строительства жилых, коммунальных и культовых сооружений, 
планов развития сел и тому подобное. 

В историко-ландшафтоведческих исследованиях сельских ландшафтов принцип 
историзма и принадлежащие ему методы являются первоочередными. Исходя из этого, 
программа-минимум изучения сельских ландшафтов должна включать в себя создание двух 
крупномасштабных карт - современных ландшафтов и восстановленных ландшафтов. При 
отсутствии исходных материалов карта восстановленных ландшафтов может быть 
составлена и в мелком масштабе и в определенной степени может быть гипотетической, 
схематичной. Однако она обязательна, потому что без этой карты невозможно показать 
степень (глубину) антропогенной трансформации современных ландшафтов сел. 
Вспомогательное значение для познания и обоснования карты современных ландшафтов 
имеют специальные карты различных типов рекреационных, сельскохозяйственных, лесных, 
дорожных и других антропогенных ландшафтов. 

В связи с тем, что сельские ландшафты характеризуются значительной 
динамичностью и вмешательство человека в ходе их развития может быть не только 
стабильным (постепенным), но и резким, что приводит к коренной перестройке структуры, 
наличие только двух карт - натуральных и современных ландшафтов - в познании сельских 
ландшафтов недостаточно. Эти карты являются лишь крайними звеньями в историко-
ландшафтоведческом анализе сельских селитебных ландшафтов. Поэтому одним из главных 
методов отображения и анализа динамики и историй развития сельских ландшафтов является 
метод историко-ландшафтоведческих ретроспективных рядов карт, на которых находят 
отражение наиболее характерные временные срезы в их развитии. Материалы для 
составления карт и картосхем таких промежуточных срезов получают путем анализа 
архивных и литературных источников, краеведческих материалов и материалов различных 
организаций и учреждений, а также полевых исследований сельских ландшафтов, особенно 
их реликтовых элементов. 

- Ландшафтно-динамический подход в познании сельских селитебных ландшафтов 
тесно взаимосвязан с двумя предыдущими. Этот подход основывается на теоретической и 
методической основе геофизики ландшафтов и позволяет узнать пространственно-
временные закономерности функционирования ландшафтных комплексов сел на базе 
синтеза процессов и явлений во времени, в частности причин активности современных 
натуральных и антропогенных процессов в сельских ландшафтах. 

Как уже отмечалось, ранние сельские ландшафты - это в основном сочетание 
собственно антропогенных ландшафтов и ландшафтно-технических систем, а также остатков 
натуральных ландшафтов. Поэтому исследования сельских ландшафтов невозможны без их 
совместного анализа. В таких исследованиях нельзя также противопоставлять 
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антропогенные и натуральные ландшафтные комплексы. Принцип природно-антропогенного 
совместительства и соответствующие ему методы являются одними из важнейших в 
методике исследований ландшафтов сел. Один из таких методов, который еще недостаточно 
используется ландшафтоведами, является метод анализа конечных результатов. В 
исследованиях сельских ландшафтов используется этот метод, когда отсутствуют или 
уничтожены исходные материалы, но есть конечные результаты, отраженные в 
ландшафтных комплексах. Так, в результате пожара, затопления или еще каких-то причин 
могут быть уничтожены архивные материалы о том или ином селе; это может быть вызвано 
также несовершенством приборов или недостоверностью карт и тому подобное. В таких 
случаях, анализ конечного результата, что часто находит свое отражение в свойствах и 
структуре современных антропогенных комплексов, позволяет частично выявить не только 
факторы их формирования, но и частично проследить динамику развития, лучше понять 
современную структуру. Часто результаты такого анализа используют и в прогнозировании 
развития антропогенных процессов и ландшафтных комплексов сел. 

- Ландшафтно-геохимический подход основывается на положениях геохимии 
ландшафтов, биогеохимии и использовании различных материалов связанных с 
экологическими исследованиями в пределах сельских ландшафтов. Ландшафтно-
геохимические исследования сельских ландшафтов являются обязательными, и в основном 
направлены на изучение миграции одного или нескольких химических элементов и их 
влияния на живые организмы. Особенно это касается сельских ландшафтов, расположенных 
в пределах пригородных зон, где их химическое загрязнение, благодаря влиянию городов, 
составляет от 60 до 80% [7]. 

Ландшафтно-геохимические исследования сельских ландшафтов рассматриваются 
нами как один из аспектов познания их экологического состояния. В таких исследованиях 
необходимо применять методы первичного сбора и обработки информации, частично 
методы ландшафтно-геохимического анализа и оценки и ландшафтно-геохимического 
картографирования. Сбор разнообразной ландшафтно-геохимической информации должен 
осуществляться в результате проведения полевых ландшафтоведческих исследований (набор 
образцов почв, растений и вод), анализа статистических и фондовых материалов 
соответствующих учреждений и ведомств, экологических паспортов предприятий, данных 
управлений и организаций, контролирующих экологическую ситуацию в пределах 
исследуемой территории.  

- Ландшафтно-биогеоценотический подход. Зарождение и функционирование любого 
села приводит к изменению или формированию не только отдельных антропогенных 
экосистем, но и часто, биогеоценотических систем более высокого таксономического ранга. 
В ландшафтно-биогеоценотических исследованиях большее внимание должно уделяться 
состоянию растительного покрова сельских ландшафтов на разных этапах их развития. В 
целом, развитие селитебных экосистем в селах подчинено зонально-географическим 
закономерностям, с сохранением тесных связей между свойствами антропогенных почв и 
характером сукцессионной динамики растительности. Мало, пока, изученными являются 
животный мир и микроорганизмы и особенности микроклимата сельских селитебных 
ландшафтов.  

 В общем, специфика исследования сельских ландшафтов диктует двуплановость 
сравнительного анализа их геокомпонентов и ландшафтных комплексов: с одной стороны - 
степень их селитебности по отношению к предыдущим натуральным или другим 
антропогенным ландшафтам, с другой - изменения, обусловленные влиянием и 
взаимодействием между ними и прилегающими ландшафтами.  

Выводы. Сельские ландшафты - главные очаги антропогенных изменений 
геокомпонентов и геокомплексов, формируют свою специфическую среду жизни и 
деятельности людей; в их пределах лучше сохраняются традиции и обычаи того или иного 
региона [9].  
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Сельские ландшафты являются одним из основных туристических ресурсов для 
развития сельского зеленого туризма, и их исследование требует использования различных 
научных методов.  

Сельские ландшафты - индикатор развития или упадка, а также современного 
состояния не только селитебных, но и других антропогенных ландшафтов, которые зависят 
от них или находятся с ними в тесных парагенетических и парадинамических взаимосвязях. 
Они цельные природно-хозяйственные образования и развиваются по природным и 
общественным законам и закономерностям. 

 

Литература: 
1. Басаликас А.Б. Антропогенизированный ландшафт – высшая ступень системной организации / А.Б. 

Басаликас // Geograpfia Litvanica. – Вильнюс, 1976. – 37 с. 
2. Борисова О.В. Роль природних та соціально-економічних факторів у формуванні поселенської мережі 

та їх відродження у топонімах (на прикладі Поділля) / О.В. Борисова. – Житомир: Вид-во В. 
Ковтицький, 2008. – С. 155-157. - (Антонінський край у просторі і часі; т. 2). 

3. Воропай Л.И. Роль антропогенного фактора в развитии географической оболочки / Л.И. Воропай. - 
Черновцы: Изд-во Черновицкого ун-та, 1975. - 75с. 

4. Воропай Л.И. Селитебные геосистемы физико-географических районов Подолии / Л.И. Воропай, М.Н. 
Куница. – Черновцы: ЧГУ, 1982. – 91с. 

5. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України / Г.І. Денисик. – Вінниця: Арбат, 1998. 
– 289 с. 

6. Денисик Г.І. Природнича географія Поділля / Г.І. Денисик. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1998. – 184 с. 
7. Денисик Г.І. Селитебні ландшафти Поділля / Г.І. Денисик, О.І. Бабчинська.–Вінниця: Теза, 2006.–256 с. 
8. Кізюн А.Г Сільські ландшафти Поділля / Г.І. Денисик, А.Г. Кізюн. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 

2012. – 200 с. 
9. Кізюн А.Г. Сільські селитебні ландшафти: суть і проблеми / А.Г. Кізюн // Наукові записки ВДПУ. 

Серія: Географія. – Вінниця, 2007. – Вип. 3. – С. 42-45. 
10. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко.- Киев: Высшая школа, 1988.-192 с.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 246

6. INTERSTATE, STATE, REGIONAL AND LOCAL GOVERNANCE: 
INTERNATIONAL AND NATIONAL USER EXPERIENCE 

 

Koišová E. 
Philozophie Doctor 

Univerzity of Alexander Dubcek, Trenčín, Slovak Republic  
 

RESEARCH OF SELECTED INDICATORS OF REGIONAL DEVELOPMENT 
 

The authoress of the paper is analysing selected indicators of the regional development in the Slovak Republic 
using multiple-criteria method. The following indicators have been stipulated: unemployment rate, average wages, 
number of MSP, as well as number of entrepreneurs per 1,000 citizens, density of road network, density of highways 
and speedy-ways. The aim of the paper is to find out and identify similarities, respectively disparities in the 
development of the particular regions of the Slovak Republic based upon selected criterions in 2011 and 2013. In the 
paper, a region is defined as a territorial unit corresponding with NUTS III. 

Key words: Regional Development Indicators, Regional analysis. Cluster Analysis.  
 

Introduction  
The Slovak Republic is a member country of the European Union. Within regional policy, 

the EU has set as one of its goals speeding up the convergence of the least developed member 
countries, respectively regions. The settlement of differences between regions within country 
represents economic policy concern in many countries. The selection of the criteria to evaluate 
regional disparities becomes an important aspect. In order to fulfill the EU goals, the EU member 
countries have to identify not only their deficiencies but also they have to find suitable solutions and 
at the same time overcome social-economic disparities in the regional development. 

Many countries try to settle differences between their regions by implementing their 
economic policy. There are various key factors of development for each country or different 
indicators that also affect criteria selection, upon which the regional disparities are to be evaluated. 
Author focuses on regional disparities in the development of individual Slovak regions. The aim of 
the paper is to define regional disparities, the reasons for disparities and to analyse development of 
disparities in the particular Slovak regions using a set of selected social and economic indicators. In 
the paper, a region is defined as a territorial unit corresponding with NUTS III. 

 

Method 
For needs of our research we have used one of multi-dimensional statistics methods, the 

Cluster analysis that analyses hidden relationships. Cluster analysis is general logical proceeding 
formulated as a procedure according to the objects are organized into groups upon their similarities, 
respectively differences [4]. Cluster analysis is a convenient method for identifying homogenous 
groups of objects called clusters. Objects (or cases, observations) in a specific cluster share many 
characteristics, but are very dissimilar to objects not belonging to that cluster [6].  A cluster is 
therefore a collection of objects which are “similar” between them and are “dissimilar” to the 
objects belonging to other clusters [5]. Using Cluster analysis, the units are organized into groups in 
order to get as big similarity between units inside the group as possible, as well as to differ them 
maximally from the onein other groups [1]. The result of the Cluster analysis are clusters, 
respectively groups that are created by procedure of the Cluster analysis. 

The most frequently used rates of similarity are metrics. In particular way, they use 
geometric representation of the object in space as point. The Euclidean distance is the square root of 
the sum of the squared differences in the variables’ values [6]. The most common metric is the 
Euclidean distance. Let us have two-dimensional space (m = 2) and two points A = (x1, x2), B = (y1, 
y2) while Euclidic distance between these two points is dAB. Then upon the Pythagorean theorem 
applies 

   2
22

2
11 xyxyd AB               (1) 

 
In the case of m -dimensional space, the Euclidean distance between points  
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A = (x1,x2,x3,...xm), B = (y1,y2,y3,...ym) is equal 
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The squared Euclidean distance is also used 
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The result is the graph having Euclidean distance on the y-axis and is called dendrogram. 
We use Statistica software for the Cluster analysis. After entering data, very important part of this 
method is also data standardization. Standardized data arithmetic average is equal to zero, while 
standard deviation is eaqual to one. Even after standardization it is possible to divide subjects into 
clusters and depict them in graphs [2].  

 

Characteristic of  researched indicators of the regional development 
As already mentioned in the introduction, regional policy attributes are the following: 

Reduction of disparities between development levels within regional parts, support of economic and 
social development, referring especially to their inner potential activation and ensuring of the 
increase of the quality of life and regional sustainable development. 

In our paper we compare and assess regional disparities upon development of selected 
indicators which are unemployment rate, average wages, number of small and middle-sized 
companies, number of enterpreneurs, density of road network, highways, respectively speedy-ways. 

Unemployment rate indicates what percentage of total number of economically active 
population is represented by unemployed people. In the paper, we  use data of unemployment rate 
provided by the Slovak Statistics Office upon results of Labour force sample survey. 

Statistical data of average wages in the Slovak regions are provided by the Slovak Statistics 
Office upon quaterly reportings of industries. As regards value of average gross nominal monthly 
wages including amount of wages paid out to own employees as a pay for work, respectively its 
recompensation upon legal relationship (employment, service relationship, civil service 
employment, respectively membership) to employer in euros. 

Number of SMEs, respectively of entrepreneurs are the indicators of entrepreneurial 
activities in particular region. For SMEs we consider companies of employee number from 0 – 249. 
Traders perform their activities aimed to profit, on their own behalf, responsibility and upon terms 
regulated by law. With regard to different size of individual Slovak regions, we have converted 
indicators to 1000 population. 

As for used regional road infrastructure, we have chosen two indicators: density of roads in 
km to 1 000 km2, resp. density of highways and speedy-roads in km to 1,000 km2. Road transport is 
the most frequently used way of transport, representing quite dense network of communications 
enabling transportation of various goods. Its functioning is conditioned by sufficiently developed 
and high-quality road infrastructure. (Masárová – Ivanová, 2012) 

Road network includes highways, speedy-ways and roads of 1st, 2nd and 3rd class within 
regional territory. Separatelly, we observe used regional roads of the top quality that are highways 
and speedy-ways. For better comparison, we have converted both indicators to 1,000 km2. 

 

Cluster Analysis of selected indicators 
In the following part we will be dealing with Cluster Analysis of selected indicators of the 

regional development in 2011 and 2013 due to the fact that consequences of the economic crisis 
were appeared in 2011 and year 2013 is the last year when statistical data of selected indicators 
were available. In the paper, a region is defined as a territorial unit corresponding with NUTS III. 

 

Cluster Analysis of Regional Development Selected Indicators in 2011 
In 2011 the highest unemployment rate within Slovak Republic was recorded in the Košice 

region followed by the the Prešov and the Banská Bystrica regions. The lowest value was recorded 
in the Bratislava and the Trenčín regions where this indicator did not exceed 9.0 %.  In the observed 
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year, the one thousand „boundary“ of average monthly wage was exceeded only in the Bratislava 
region. 700 EURO limit was overcome in the Košice, the Trnava and the Žilina regions. The lowest 
average montly wage was in the Presov region in this year. Indicator of SMEs number continued its 
favourable development – we can conclude that number of SMEs to 1000 population increased in 
all regions. The highest number of SMEs per 1000 citizens is registered in the Bratislava region and 
the Trnava region on the contrary the lowest one is registered in the Presov region with only 17,31 
SMEs per 1000 citizens. The highest number of entrepreneurs  to 1000 population is in the 
Bratislava region up to 93,29 and in the Zilina region up to 84,99. The lowest number of 
entrepreneurs  to 1000 population  was registered in the Kosice region only 46,97. 

The highest density of road network was registered in the Trnava region on the contrary the 
lowest one in the Zilina region. There is a close relationship between road, highway and speedy way 
density in the regions. As regards these indicators we have registered the highest density in the 
Bratislava region and in the Trnava region. The values of selected indicators are in the Table 1. 

Table 1 
Selected Indicators Values for 2011 

Region 
Unemployment 

Rate (%) 

Average 
Wages 
(EUR) 

No. of SMEs  
to 1000 Popul.

No. of 
Entrepreneurs to 

1000 Popul. 

Road Density 
km/1000 km2 

Highway 
and Road 
Density 

km/1000 km2 
BA 5,8 1 001 69,52 93,29 394 55,33 

TT 10,6 735 21,24 72,41 471 22,55 

TN 8,7 687 19,16 70,94 420 20,79 

NR 12,5 662 20,11 66,88 410 10,72 

ZA 14,3 707 19,93 84,99 300 12,82 

BB 17,5 652 18,76 60,07 339 10,44 

PO 17,8 608 17,31 67,58 352 9,84 

KE 19,6 726 18,49 46,97 352 4,38 

 
 

Dendrogram 3. The cluster Analysis of the Regional Development Selected Indicators for 2011 
Explanation of abbreviations in tables and graphs: 
BA – Bratislava region, TT – Trnava region, TN – Trenčín region, NR – Nitra region, ZA – Žilina region, BB – 
Banská Bystrica region, PO – Prešov region,  
KE – Košice region 
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In 2011, two main clusters were formed. The Zilina region is in  the first cluster. This 
progress resulted from increasing number of entrepreneurs to 1,000 population, density of highways 
and speedy-ways, respectively number of SMEs. The second cluster is formed by other Slovak 
regions. Within it, separately standing cluster can be seen formed by two regions with the most 
unfavorable values – the Košice and the Banská  Bystrica ones. The cluster comprises the Prešov, 
the Nitra, the Trenčín and the Trnava regions where the Nitra and the Trnava ones showing greatest 
similarity. 

Cluster Analysis of Regional Development Selected Indicators in 2013 
An unemployment rate reached maximal values in the Prešov region with 19,35 % and the 

Banská Bystrica region with 18,26 % in 2013 but the Trenčín region worsened with unemployment 
rate of 10,74 % which reached the value of 8,7 % in 2011. The highest monthly avarage wage was 
traditionally 1049 EUR  in the Bratislava region. Other regions did not exceeded the value of 1000 
EUR. The Prešov region reached the lowest average wage which is only 60,6 % of average wage of 
the Bratislava region. In 2013 the SMEs indicator was developing propitiously mainly in the 
Banska Bystrica region where its value increased from 18,76 to 50,50 SMEs per 1000 citizens but 
this indicator also  increased  in other regions. In the number of entrepreneurs the situation was 
developing unpropitiously due to the fact that decrease of this indicator was reported in all regions. 
We have documented slight decrease in the road density in all regions. Highways and speedy-ways 
density was increased in the Banska Bystrica region from 10,44 in 2011 to 10,96 in 2013. The 
biggest increase was in the Košice region by 2,22 km per 1000 km2. 

Table 2 
Selected Indicators Values for 2013 

 

Region 
Unemployment 

Rate (%) 
Average 

Wages (EUR) 
No. of SMEs  

to 1000 Popul.

No. of 
Entrepreneurs 
to 1000 Popul. 

Road Density 
km/1000 km2 

Highway 
and Road 
Density 

km/1000 km2 

BA 6,17 1 049 78,29 86,88  391 54,41 
TT 9,16 745 24,11 66,96 469 22,54 
TN 10,74 750 21,36 65,89 416 19,86 
NR 12,52 680 24,42 63,89 409 9,98 
ZA 12,51 732 23,76 77,94 298 12,4 
BB 18,26 706 50,50 57,35 338 10,96 
PO 19,35 636 19,77 63,04 351 9,84 
KE 17,23 758 20,77 44,84 352 6,6 

 

 
Dendrogram 2. The cluster Analysis of the Regional Development Selected Indicators for 2013 
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In the year 2013 the regions were devided into two independent clusters which consisted of 
four regions. We can state that in the observed year the Bratislava region, the Žilina region, the 
Banská Bystrica region and the Košice region formed common cluster. The increase of number of 
MSP from 18,76 in 2011 to 50,50 per 1000 citizens in 2013 contributed to  propitious development 
in the Banská Bystrica region. The second cluster consists of the Trnava region, the Nitra region, 
the Trenčín region and the  Prešov region. The Trnava region and the Nitra region had  showed the 
greatest similarity in a given cluster. However, it is interesting that the Trenčín region reported the 
biggest similarity with the Prešov region in that year. In the Trenčín region all indicators  had been 
developing unpropitiously except the number of MSP per 1000 citizens and average wage. 

 

Discussion   
In our paper, we have compared and evaluated regional disparities upon the development of 

the selected indicators, as e.g.: unemployment rate, number of SMEs, number of entrepreneurs, 
density of roads, highways and speedy-ways. The analysis of the regional disparities of the selected 
indicators within Slovak regions using multi-criteria method highlighted differentiated evolution of 
the indicators. We observed years 2011 and 2013 and we can conclude that main clusters were 
formed by the Bratislava region and the Zilina region in both observed years. The isolated cluster of 
the Bratislava region was joint by the Žilina region in 2011, suggesting that the similarity value of 
indicators of the Bratislava, respectively the Žilina regions, has increased and the differences 
between these two regions decreased. An interesting development was in the year 2013 when eight 
regions of Slovak republic formed two big clusters. The Košice region and the Banská Bystrica 
region have approximated to the Bratislava region. The second cluster was formed by the Trnava 
region, the Nitra region, the Trenčín region and the Prešov region. 
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The article reviews a features of development of space industry of Ukraine and the future of this development 

in the context of large-scale and priority, national projects, especially in the commercial sense. Realization of such 
projects considers as the process of international cooperation with attracting foreign investment, which requires 
significant actuality and innovativeness of these priority space technologies and their international importance in the 
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scientific and investment sense. The most drastic example of such technologies is the communication projects having 
great scientific and economic potential in the near future. 

Keywords: investment, space technology, communication technology, national projects. 
 
В статті розглянуто особливості розвитку космічної галузі України та майбутнє цього розвитку в 

контексті реалізації масштабних та пріоритетних, особливо в комерційному значенні, національних проектів. 
Реалізація таких проектів розглядається як процес міжнародної кооперації з залученням іноземних інвестицій, 
що вимагає значної актуальності та інноваційності цих пріоритетних космічних технологій та їх міжнародне 
значення в науковому та інвестиційному розумінні. Найяскравішим прикладом таких технологій є 
комунікаційні проекти, що мають значний науковий та економічний потенціал в найближчій перспективі.  

Ключові слова: інвестиції, космічні технологій, комунікаційні технології, національні проекти.  
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її взаємозв'язок із важливими 
науковими і практичними завданнями. В Україні на всіх рівнях космічної індустрії 
здійснюються інновації. На базі колишніх економічних механізмів та технологічних укладів, 
що переплітаються та взаємодіють з новими структурами, переформатованими або природно 
утвореними, наразі формується вітчизняний космічний виробничий комплекс.  

У нестабільній економіці найбільш відчутні негативні впливи відчувають 
високотехнологічні виробництва, які в силу їх багаторівневої кооперації більше інтегровані в 
економічну систему країни і є локомотивом її технологічного розвитку. Особлива небезпека 
полягає в латентності цих впливів, що можуть раптово призвести до кризи і паралічу 
космічної галузі в цілому. Послідовне заміщення базисних технологій, як основи 
технологічного розвитку, здійснюється шляхом створення випереджальних науково-
технічних, конструкторських, технологічних та інвестиційних заділів, які є найважливішим 
стратегічним ресурсом для реалізації оптимістичної концепції розвитку космічної галузі та 
економіки в цілому. Тому вкрай важливо забезпечити стабільність розвитку вітчизняної 
космічної галузі шляхом створення та підтримки великих національних космічних проектів з 
широким залученням іноземних інвестицій або інтеграцію таких проектів в глобальні 
системи. Процеси залучення іноземних інвестицій в національні космічні проекти є вкрай 
важливою науковою та прикладною темою досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розгляд перспектив розвитку 
національних космічних проектів, їх інвестиційних можливостей. Особливо важливим є 
питання створення механізмів залучення інвестицій, формування на національному рівні 
комерційно привабливої пропозиції, здатної конкурувати з міжнародними інвестиційними 
проектами в космічній галузі та інтеграція вітчизняних проектів в міжнародні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній і зарубіжній економічній 
літературі існує значна кількість робіт, присвячених проблемам інвестиційного 
співробітництва в умовах міжнародної технічної кооперації та інтеграції. Нами розглядалися 
праці вчених і експертів, що займаються проблемами міжнародної економічної інтеграції та 
діяльності зарубіжних інвесторів, це, зокрема: Абалкін Л.І., Вардомський Л.Б., Барковський 
А.Н., Богомолов О.Т., Борко Ю. А., Буторіна О.В., Головнін М.Ю., Грінберг Р.С., Красавіна 
Л.М., Косікова Л.С. , Лібман А.М., Максимова М.М., Фількевіч І.А., Шишков Ю.В., та інші. 
Значний внесок у розробку концепції проектних інвестицій внесли наступні економісти: 
Лаумулін М.Т. (Казахстан), Макагон Ю.В., Парахонський Б.О., Ковалко О., Вітренко Ю. 
(Росія), Нармані Д. (Грузія) Горбач Б., Шевцов Ю., Шумський М.М. (Білорусь), Язмурадов 
А.П. (Казахстан) та багато інших. Також над зазначеними проблемами працювали зарубіжні 
економісти, насамперед такі, як Б. Баласса, Р. Баучер, А. Коен, У. Ростоу, Дж. Стігліц, Я. 
Тінберген та ін. 

В цілому, попри розробки теорії проектного інвестування та міжнародного 
інвестування в роботах вищевказаних вчених, досі мало розкритими лишаються питання 
розробки механізмів збільшення інвестиційної привабливості для значних інноваційних 
проектів, особливо в космічній галузі. 

Виклад основного матеріалу. Специфікою космічної галузі є те, що в основі 
науково-технічних, конструкторських і технологічних заділів лежать фундаментальні 
дослідження, що охоплюють широкий спектр напрямків сучасної науки. Саме в результаті 
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досягнень української фундаментальної науки були здійснені проривні технології в галузях 
ракетно-космічної, авіаційної, лазерної техніки та багатьох ін. 

В той же час, в умовах скорочення державного бюджетного фінансування науки 
відбулося значне зменшення об'єму і зниження ефективності фундаментальних досліджень. 
Цільове фінансування фундаментально-пошукових досліджень ряду державних програм 
практично не виділялось, недостатніми були обсяги фінансування Загальнодержавної 
цільової науково-технічної космічної програми України (ЗКПУ) на 2013-2017 роки [1]. Таке 
положення з фундаментальними дослідженнями і виробництвом у космічній галузі не може 
не привести до негативних наслідків: зниження якості дослідно-конструкторських робіт, 
збільшення термінів і витрат на створення нових технологій і зразків техніки; зниження 
науково-технічного рівня наукомісткої продукції і послуг, їх конкурентоспроможності; 
руйнування кадрового потенціалу науки через зниження його соціального забезпечення.  

Внаслідок зниження інвестиційної та інноваційної активності у кожному виробничо-
підприємницькому секторі економіки відбувається вичерпання створених раніше 
потужностей, скорочується потенціал наукомістких виробництв, що особливо небезпечно на 
фоні стійкої тенденції зростання ролі наукомістких технологій і виробництв в економіках 
провідних країн світу. На сьогодні найдорожчими компаніями, чиї акції котируються на 
фінансових ринках, є не видобувні і переробні підприємства, а, переважно, ті фірми, що 
спеціалізуються на інтелектуальній, наукоємній, високотехнологічній продукції [2].  

В Україні проблеми впровадження високих технологій в економіку, ефективне 
використання науково-технічного, виробничого, інтелектуального та кадрового потенціалів 
тривалий час вирішувалися не найефективнішим чином, результатом чого стало матеріальне 
та технологічне відставання, в тому числі в космічній галузі. Ці проблеми, залишаючись 
актуальними завжди, набули особливої значимості в даний час, коли країна стоїть перед 
історичним вибором стратегії свого розвитку в довгостроковій перспективі.  

Одним з основних компонентів даної стратегії має стати формування інноваційного 
організаційно-економічного механізму функціонування високотехнологічних підприємств в 
ринковому середовищі, що забезпечує просування передового технологічного укладу для 
ракетно-космічної галузі. Закономірно, що в умовах міжнародної інтеграції та особливо 
гострого дефіциту державних можливостей для інвестування, найдієвішим механізмом 
розвитку галузі може стати залучення міжнародних інвестицій. 

Залучення іноземних інвестицій передусім вимагає постановки і вирішення наступних 
завдань:  

– проаналізувати тенденції розвитку вітчизняного та світового ринків космічних 
послуг, які задають напрямок вектору ринкового реформування ракетно-космічної галузі;  

– запропонувати і обґрунтувати нові підходи, що призводять до активізації процесу 
комерціалізації вітчизняних науково-технічних досягнень;  

– розробити основні напрями і принципи взаємодії високотехнологічних підприємств 
з кредитно-банківською системою, забезпечити створення сприятливого інвестиційного 
клімату;  

– виявити причини, що ускладнюють трансфер і комерціалізацію наукомістких 
технологій, і запропонувати заходи щодо їх усунення; розробити пропозиції щодо 
вдосконалення системи страхування ризиків у сфері космічної діяльності для іноземних 
інвесторів; 

Сформовані до теперішнього часу концептуальні підходи до розвитку ринку продукції 
космічної галузі країни орієнтовані, головним чином, на розширення міжнародних зв'язків у 
плані реалізації спільних проектів, де Україна має багато перспективних проектів. У 
довгостроковій перспективі розвиток вітчизняної космонавтики в руслі цих підходів 
відповідає національним інтересам України, оскільки дає імпульс для подальшої розробки 
найновіших зразків космічної промисловості [3].  

У той же час, сьогоднішня система взаємодії приватних та державних структур лише 
частково вирішує проблеми розвитку виробничо-підприємницького сектора космічної 
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індустрії країни.  
Невирішеними виявилися принципові питання взаємодії, головним з яких є питання 

про оптимум співвідношення державної і приватної власності в космічній галузі 
промисловості. Вирішити цю проблему пропонується шляхом введення розширювального 
фактора – компоненти власності на продукти інтелектуальної діяльності. Такими продуктами 
визначають конкурентоспроможність виробництва, оскільки саме це і є його базисні 
технології, створені, як правило, в державних науково-дослідних лабораторіях. Вони повинні 
належати на правах власності і державі, і безпосереднім авторам науково-технічних 
інновацій, які повинні мати право на участь в управлінні виробничими процесами та/або на 
отримання доходів у формі ренти.  

Адекватні ж базисним технологіям основні виробничі фонди можуть перебувати у 
власності і підприємця, і держави.  

Тільки на базі науково обґрунтованого вирішення проблеми власності можна 
будувати ефективно функціонуючий механізм відтворення науково-технічного потенціалу 
космічної галузі.  

Такий підхід послужив основою для розробки алгоритму відтворення науково-
технічного потенціалу високотехнологічних підприємств шляхом використання таких 
нефінансових резервів як інтелектуальний потенціал і накопичена інтелектуальна власність 
(результати науково-технічної діяльності по створенню наукомістких технологій). Сутність 
цього алгоритму полягає в наступному.  

На першому етапі проводиться оцінка всіх компонентів вартості об'єктів 
інтелектуальної власності, що використовуються високотехнологічним підприємством в 
процесі виробництва наукомісткої продукції. Потім результати оцінки відображаються як 
відповідні складові рахунку «нематеріальні активи» і встановлюється норма амортизації цих 
активів, виходячи з прогнозних значень «часу життя» технологій.  

На другому етапі проводиться додаткова емісія акцій, що дають право і на управління 
підприємством, і на отримання дивідендів. Відповідні пакети акцій отримують і держава, і 
автори-розробники технологій.  

На третьому, заключному етапі, частину акцій можна продати (на фондових ринках 
або серед наявних акціонерів) з метою отримання необхідних для відтворення науково-
технічного потенціалу підприємства фінансових коштів.  

Широкомасштабна реалізація описаного алгоритму дозволить не лише отримувати 
додаткові фінансові ресурси в рамках однієї галузі, а й перерозподіляти їх між різними 
підприємствами космічної галузі з метою ліквідації диспропорцій у структурі інвестицій. 
Крім того, купівля-продаж акцій буде сприяти припливу іноземного капіталу в українську 
економіку, оскільки для порівняно малопотужного вітчизняного капіталу такий обсяг коштів 
може виявитися непосильним.  

Таким чином, відтворення науково технічного потенціалу високотехнологічних 
підприємств може здійснюватися із задіянням комплексного інноваційному механізму, 
основу якого складає мобілізація всього спектру джерел фінансових коштів, а також не 
задіяних державою резервів, таких як інтелектуальний потенціал країни і накопичена 
інтелектуальна власність.  

Основними перешкодами для залучення іноземних інвестицій у вітчизняні космічні 
проекти є певні особливості процесу створення інноваційних космічних технологій на 
вітчизняних підприємствах. Серед таких особливостей, що можуть стати проблемними при 
включенні інвестиційних механізмів є наступні. 

Явище «фінансової смерті» розробок на шляху до комерціалізації. Народжуючись в 
основному в спеціалізованих інститутах, що здійснюють фундаментальні та прикладні 
дослідження, будь-яка розробка проходить ряд етапів свого розвитку, включаючи стадії 
фундаментальних і прикладних досліджень, апробації та комерціалізацію. Фінансування цих 
стадій здійснюється з різних джерел. Фундаментальні та прикладні дослідження 
фінансуються в основному державою, а стадія комерціалізації – підприємницькими 
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структурами. При цьому обсяг фінансування розробки державою зменшується при 
наближенні її переходу від однієї стадії до іншої в процесі розвитку, в той час як обсяг 
фінансування підприємницькими структурами збільшується.  

На певному часовому інтервалі фінансування науково-технічної розробки стає 
мінімальним. І цього мінімуму фінансових коштів може виявитися недостатнім для 
подальшого її розвитку. В результаті яке завгодно прогресивне технологічне рішення може 
загинути до стадії комерціалізації. Для того, щоб цього не сталося і потрібна державна 
підтримка підприємництва в плані комерціалізації науково-технічних розробок.  

Поза увагою владних структур виявилася і проблема розподілу ризику між державою і 
підприємництвом. Держава просто зняла з себе всі зобов'язання щодо прийняття хоч якоїсь 
частки ризику, залишивши, проте, за собою прерогативу видачі методичних рекомендацій 
щодо їх страхування. Підхід подібного роду не стимулює розвиток виробничо-
підприємницького сектора космічної галузі країни через відносно високу ризикованість 
космічних проектів і можливості великих фінансових втрат у разі непередбачених аварійних 
ситуацій.  

Конкурентоспроможність будь-якої високотехнологічної галузі визначається в першу 
чергу рівнем її науково-технічного потенціалу, оскільки саме на основі наукових розробок 
створюються передові технології.  

Умови сучасної «технологічної гонки» вимагають безперервного оновлення базових 
технологій наукомістких галузей промисловості, а це можливо тільки при налагодженому 
механізмі відтворення їх науково-технічного потенціалу. Основу такого механізму становить 
своєрідна тріада:  

1) наукова розробка;  
2) трансфер і комерціалізація відповідної технології;  
3) наукова розробка нового покоління [4].  
В даний час існує досить широкий спектр методів здійснення трансферу технологій. 

Однак значною мірою осторонь залишається питання про суб'єктів цього виду діяльності. 
Принципово суб'єктами можуть виступати і розробник і користувач. Однак якщо інших 
суб'єктів діяльності по здійсненню трансферу немає, то «фінансова смерть» може виявитися 
непереборною перешкодою для технологічного розвитку.  

У західних країнах питання вирішується шляхом залучення до кола суб'єктів 
впроваджувальної діяльності додаткових учасників. Це можуть бути інкубатори, агенції з 
впровадження технологій, некомерційні регіональні організації та ін.  

Як правило, в даний час проблему формування інвестиційного потенціалу 
високотехнологічних підприємств намагаються вирішити шляхом залучення в наукоємні 
виробництва позабюджетних фінансових коштів та іноземних інвестицій. Однак вітчизняний 
фінансовий капітал в силу зазначених обставин не проявляє достатньої зацікавленості в 
реалізації довгострокових інвестиційних проектів у сфері наукомістких технологій.  

Рішення проблеми може бути знайдено на шляху інверсії взаємодії банківських 
структур з високотехнологічними промисловими підприємствами.  

Іншими словами, фактична відсутність в країні інвестиційних банків і компаній може 
бути компенсована переорієнтацією існуючої банківської системи на інноваційну сферу 
бізнесу – пошук і просування у космічну індустрію високих технологій. Формою такого 
просування повинні виявитися високоефективні з комерційної точки зору інвестиційні 
проекти, ініційовані і контрольовані банківськими структурами.  

Крім того, здійснення інвестиційної діяльності у високотехнологічній галузі вимагає 
акумулювання великих фінансових ресурсів. Сьогодні вітчизняні банки і страховики таких 
ресурсів не мають. Отже, необхідний механізм, що дозволяє такі кошти залучати зі сторони. 
А для цього потрібно переглянути сам принцип формування страхових резервів в компанії, 
що займається космічним страхуванням.  

Таким чином, введення в простір функціональних зв'язків фінансових організацій і 
високотехнологічних підприємств космічної галузі стратегічних інноваційних елементів 
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може кардинально оздоровити фінансово-економічний стан цієї галузі.  
Найважливішим питанням, таким чином, постає проблема визначення найбільш 

комерційно привабливих проектів у космічній галузі. Академік Горбулін В.П. визначає 
найпріоритетніші програми розвитку світової космічної індустрії наступним чином: 

– реалізація найскладніших і значущих для людства проектів переважно в інтересах 
усього світового співтовариства (освоєння Місяця, Марса, інших планет Сонячної системи); 

– поява нових проектів на основі можливих революційних проривів у ракетно-
космічній галузі й науці, в тому числі у створенні наступного покоління принципово нових 
систем, таких як космічні транспортні системи «Земля-навколоземна орбіта», міжорбітальні 
космічні транспортні системи, міжпланетні космічні транспортні системи тощо; 

– розвиток проектів в інтересах розв'язання земних проблем навколишнього 
середовища (створення космічних систем моніторингу навколишнього середовища, у тому 
числі прогнозування тайфунів, землетрусів, повеней тощо); 

– реалізація проектів в інтересах безпеки держав, зміцнення їх оборони, розвитку 
економіки й науки; 

– реалізація міжнародних комерційних проектів, у тому числі щодо послуг 
супутникового зв'язку, навігації, спостереження Землі з космосу, транспортних систем; 

– створення міжнародних і глобальних інформаційних систем і мереж нового 
покоління із застосуванням космічних технологій [5]. 

Таким чином, за висновками компетентного дослідника, найпотужніші світові 
комерційні проекти будуть пов’язані з розвитком супутникового зв’язку та навігації. Тим 
більш актуальний такий прогноз, оскільки реалізація масштабного проекту Національної 
супутникової системи зв’язку України практично завершується найближчим часом. Так, 
24.03.2015 р. в Державній космічному агентстві України відбулася зустріч його Голови – О. 
Уруського з представниками компанії з Канади «MacDonald, Dettwiller and Associates 
Corporation» (MDA). На ній обговорювали найбільш актуальні питання практичної реалізації 
проекту Національної супутникової системи зв’язку України. 

Голова ДКА України, виступаючи, підкреслив, що український Уряд приділятиме 
значної уваги реалізації проекту Національної супутникової системи зв’язку. Нині реалізація 
проекту перебуває на завершальній стадії. Зокрема, вже повністю завершено виготовлення, а 
також комплексні випробування космічного апарата. Крім цього, на 95% завершено роботи зі 
створення ракети-носія, підготовлено центр управління польотами [6]. 

Таким чином, успішна реалізація запропонованого нами механізму залучення 
іноземних інвестицій дозволить отримати своє практичне втілення на успішному 
вітчизняному космічному проекті з високим потенціалом. 

Висновки. За цілою сукупністю параметрів можна впевнено сказати, що не існує 
адекватних короткострокових альтернатив залученню іноземних інвестицій для реалізації 
вітчизняних комерційних проектів космічної галузі. В той же час, існує ряд суттєвих 
перешкод і концептуальних проблем, вирішення яких значно полегшить процес заходу 
іноземних інвестицій в країну. Нами запропоновані алгоритми виявлення і вирішення таких 
проблем, серед яких основними є вирішення питання участі держави в галузі і пошук 
комерційно привабливих проектів для інвестування. Серед таких проектів найбільш 
комерційно привабливими в світі є проекти комунікацій та супутникової системи зв’язку. 
Наявність вітчизняного практично завершеного проекту робить нашу роботу по 
імплементації механізмів ефективного залучення іноземних інвестицій вкрай важливою та 
актуальною. 
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У статті розглянуто планування як інструмент мінімізації логістичних витрат аеропорту. 
Визначено, що саме планування дає можливість керівництву аеропортів знаходити найбільш ефективні 
можливості оптимізації логістичних витрат, вдосконалювати процес функціонування аеропорту, обирати 
найбільш оптимальних та стабільних замовників і постачальників, оскільки саме від цих показників залежить 
розвиток та конкурентоспроможність аеропорту в майбутньому. 

Ключові слова: Логістичні витрати; аеропорт; планування; облік; планування логістичних витрат; 
аналіз логістичних витрат; логістична система. 

 

Логістичні витрати представляють собою витрати матеріальних, трудових, фінансових 
та інформаційних ресурсів, обумовлені виконанням підприємствами, в нашому контексті 
аеропортами, своїх функцій з виконання замовлень споживачів. Витрати аеропортів, які 
входять до складу логістичних витрат, доволі різноманітні та підрозділяються за елементами 
витрат, функціональними областями та центрами відповідальності. 

Логістичні витрати з обслуговування замовлень споживачів аеропортів можна 
поділити на витрати: 

- пов’язані з отриманням замовлень – зі здійсненням аеропортом зусиль для залучення 
клієнтів з метою надання своїх послуг; 

- пов’язані з виконанням замовлень – зі здійсненням спеціалістами підрозділів 
аеропортів діяльності із надання послуг, їх забезпечення, страхування, зв’язку та листування, 
а також з витратами внаслідок особливих ситуацій [1, с. 12]. 

Логістичні витрати можна поділити на наступні категорії: 
- продуктивні витрати – це витрати на створення цінності, яку бажає мати споживач та 

за яку він готовий платити. Сюди входять виробничі витрати, витрати на надання послуги, 
оплату праці, здійснення фінансових операцій; 

- витрати на підтримання логістичного бізнесу – витрати, які самі по собі не 
створюють цінностей, але їх неможливо уникнути. Це витрати на транспортування, 
оформлення замовлень, перевірку роботи працівників та т.п. 
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- витрати на нагляд – це витрати на заходи, спрямовані на запобігання негативним 
результатам. Аеропорт має потребу в системі раннього попередження у випадку, наприклад, 
якщо послуга не продається так гарно, як очікувалось, або технології більше не забезпечують 
аеропорту конкурентної переваги на ринку. Сюди також відносяться витрати на нагляд за 
роботою інших учасників процесу функціонування аеропорту, наприклад постачальників; 

- збиткові витрати – це витрати на роботи, які не можуть дати результату, наприклад 
витрати на простій техніки та обладнання і т.п. [1, с. 12]. 

Сьогодні переважна більшість аеропортів України не розглядає планування, як один з 
головних інструментів оптимізації логістичних витрат, а це є суттєвою помилкою. Адже саме 
планування дає можливість керівництву аеропорту здійснювати пошук найбільш ефективних 
напрямків діяльності, визначати більш стабільних споживачів послуг аеропорту та 
постачальників, шукати напрямки зниження рівня логістичних витрат, що дає можливість 
забезпечувати підвищення конкурентоспроможності та стабільного розвитку аеропорту в 
перспективі [2, с. 247]. 

З планами повинні працювати всі керівники, структурні підрозділи та служби 
аеропорту, при цьому кожному з них потрібна своя деталізація та своє представлення 
інформації [3, с. 277]. 

Реалізація процесу планування у вітчизняних аеропортах залежить від потенціалу 
планування, під яким розуміється його здатність розробляти якісні плани, відслідковувати їх 
виконання та своєчасно корегувати планові та оціночні показники. Планова робота дає 
аеропорту велику кількість переваг: 

- визначати коло проблемних питань; 
- можливість визначати перспективу розвитку; 
- спонукає керівництво до реалізації своїх рішень; 
- покращує координацію дій на підприємстві; 
- створює підґрунтя для підвищення кваліфікації менеджерів; 
- підвищує рівень забезпеченості аеропорту необхідною інформацією; 
- сприяє більш раціональному використанню ресурсів. 
Усі ці переваги, в свою чергу, дають можливість аеропорту підвищувати ефективність 

своєї діяльності а, отже, свою дохідність та конкурентоспроможність [2, с. 247]. 
Планування та облік логістичних витрат у відповідності з існуючими класифікаціями 

дає можливість оцінити їх абсолютну величину, вирішувати задачі з обґрунтованості 
збільшення або зменшення обсягу цих логістичних витрат, визначати напрямки їх найбільш 
ефективного використання, аналізувати та удосконалювати їх структуру [1, с. 12]. 

Задачею планування логістичних витрат для аеропорту є розробка проектів, які 
встановлюють на перспективу певні параметри діяльності аеропорту, в результаті чого 
досягається мета оптимізації його логістичних витрат. 

Планування логістичних витрат – це упорядкований, заснований на переробці 
логістичних даних процес розробки логістичного проекту, який визначає параметри для 
досягнення цілей зниження витрат в майбутньому. 

Мета планування – запобігти розпорошенню ресурсів аеропорту на занадто велику 
кількість розрізнених дій, що призводить до неефективного їх використання та зростання 
витрат. 

Процес планування можна поділити на такі етапи: 
1) формулювання цілей; 
2) постановка проблеми; 
3) пошук варіантів; 
4) прогнозування; 
5) оцінка та прийняття рішень. 
Серед основних вимог до системи планування можна виділити: документальне 

забезпечення, повнота, точність та узгодженість [4]. 
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Перед початком планування необхідно чітко визначити: об’єкт планування; суб’єкт 
планування; період планування; засоби планування; методику планування; узгодження 
планів. 

З метою виконання планування логістичних витрат відповідальними виконавцями 
аеропорту доцільно використовувати наступні інформаційні джерела: 

- дані бухгалтерського обліку, управлінської звітності, виконання фінансових планів 
за попередній період (місяць, квартал, рік); 

- договори (контракти), укладені зі споживачами послуг аеропорту та 
постачальниками матеріальних ресурсів [6]; 

- прогнозні розрахунки надання послуг виходячи із попиту, прогнози попиту, рівень 
цін та інші умови ринкової кон’юнктури. На основі показників надання послуг аеропортом 
розраховується обсяг витрат на їх надання, прибуток, рентабельність та інші показники; 

- економічні нормативи, затверджувані законодавчими актами (податкові ставки, суми 
амортизаційних відрахувань, облікова ставка НБУ, мінімальна заробітна плата та т.п.); 

- затверджена облікова політика [6]. 
Дані, отримувані за допомогою обліку та аналізу логістичних витрат, повинні 

являтись індикатором наявності проблем в діяльності аеропорту, слугує основою для вибору 
ефективних варіантів вирішення цих проблем. Аналіз логістичних витрат повинен 
виконуватись на основі достовірної облікової інформації, а це здійснено лише за умови їх 
відокремленого планування та обліку. 

Аналіз логістичних витрат аеропорту здійснюється, як правило, розрахунком 
відхилень фактично спожитих ресурсів від запланованого обсягу без врахування впливу 
конкретних факторів [1, с.14]. 

В процесі планування логістичних витрат аеропорту необхідно враховувати: 
- результати аналізу окремих статей логістичних витрат та виявлення резервів їх 

економії; 
- показники, які розроблюються спеціалістами відповідних підрозділів аеропорту на 

плановий період (необхідні запаси, доходи, витрати та т.п.); 
- нормативи витрачання засобів, ресурсів, діючі тарифи на певні послуги, комунальні 

витрати та т.п.; 
- фактори, які впливають на зміни логістичних витрат за окремими статтями в 

плановому періоді; 
- показники логістичних витрат за звітний період по іншим аеропортам, в цілому по 

авіаційній галузі; 
- прогнозні розрахунки логістичних витрат та основні напрямки їх економії в 

плановому періоді. 
Вся система організації планування логістичних витрат повинна бути направлена на 

створення умов для вдосконалення процесів надання послуг та управління аеропортом, 
наприклад, за допомогою: 

- автоматизації процесу планування витрат; 
- використання персоналом, задіяним в процесі планування, математичних методів 

при плануванні логістичних витрат; 
- врахування факторів ризику та невизначеності в процесі планування логістичних 

витрат з використанням економіко-математичних методів [3, с. 278]. 
Схематично утворення та акумуляцію логістичних витрат в логістичній системі 

аеропорту наведено на рис. 1, що дозволяє представити процес їх формування, виділити 
витрати, пов’язані з наданням певної послуги, виконанням конкретного замовлення. 

У відповідності з рухом матеріального потоку логістичні витрати формуються в 
певних центрах, які на рис. 1 знаходяться на перетині горизонтальний ліній, які показують їх 
об’єднання за процесами, та вертикальні, що позначають консолідацію витрат за 
логістичними операціями, функціями, замовленнями. 
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Підсистема управління логістичними витратами аеропорту повинна бути 
інформаційно пов’язана з підсистемами управління процесом надання послуг та 
бухгалтерського обліку, в яких формуються необхідні для розрахунків вихідні дані – 
нормативні, планові та фактичні. 

 
 Процес    Процес 

№ 1 
 Процес 

№ 2 
 Процес 

№ 3 
 Процес 

№ 4 
 Проце

с № 5 
 Проце

с № 6 
 Процес 

№ n 
Об’єкт                  
  операція                
функція                  
Послуга    П111 �  �  �  �  �  �  � 
  П11                
    П11х �  �  �  �  �  �  � 
П1                  
    П1α1 �  �  �  �  �  �  � 
  П1α                
    П1αх �  �  �  �  �  �  � 
                  
    П211 �  �  �  �  �  �  � 
  П21                
    П21х �  �  �  �  �  �  � 
П2                  
    П2β1 �  �  �  �  �  �  � 
…  П2β                
    П2βх �  �  �  �  �  �  � 

     - напрямок руху матеріального потоку; � - центри витрат; П1 – вид послуг, замовлення; х – кількість 
логістичних операцій; α – кількість логістичних функцій; β – кількість послуг, замовлень 

 

Рис. 1. Утворення та акумуляція логістичних витрат в логістичній системі аеропорту 
[7, с. 7] 

 

Так утворюється єдиний технологічний потік: планування виробничого процесу – 
планування логістичних витрат – облік фактичного обсягу наданих послуг – облік фактичних 
логістичних витрат – аналіз логістичних витрат. Це кардинально підвищує оперативність та 
достовірність розрахунків, звільняє відповідальних працівників (економістів, бухгалтерів та 
т.п.) від рутинної роботи. Така система повинна бути розроблена на сучасних програмних 
засобах, розрахованих на тривалу експлуатацію в умовах оновлення техніки, збільшення 
числа робочих місць та обсягів оброблювальної інформації, появи нових засобів аналізу та 
представлення даних. 

Ефективність системи планування логістичних витрат аеропорту в значній мірі 
визначається рівнем її організації, планомірним поєднанням її основних елементів: 

- сформованого в організаційну структуру персоналу, задіяного в процесі планування 
логістичних витрат; 

- механізму планування; 
- процесу планування (обґрунтування, прийняття та реалізації планових рішень); 
- засобів інформаційного, технічного, математико-програмного, організаційного та 

лінгвістичного забезпечення [3, с. 278]. 
Реалізація та розвиток потенціалу планування логістичних витрат дає можливість 

підвищувати ефективність діяльності аеропорту та оптимізувати логістичні витрати. 
Аеропорт встановлюючи в планах оптимальні (з позиції ситуації на ринку) логістичні 
витрати по всіх сферах своєї діяльності, досягаючи їх, тим самим забезпечує необхідний 
рівень ефективності діяльності. Відбувається це внаслідок того, що в процесі планування 
логістичних витрат приймаються до реалізації тільки найбільш оптимальні варіанти 
управлінських рішень. При цьому як критерії оптимальності використовуються: 
максимізація прибутковості; мінімізація логістичних витрат; мінімізація часу надання 
послуг, що і дає можливість приймати рішення, які підвищують ефективність діяльності 
аеропорту та його конкурентоспроможності [2, с. 249]. 

Результати виконання планів повинні контролюватися. Логістичний контроль – це 
упорядкований та в ідеалі безперервний процес обробки логістичних даних для виявлення 
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розходжень між плановими та фактичними значеннями логістичних показників, а також 
аналіз цих розходжень с метою виявлення їх причин. 

На прикладі західних країн, в останні роки спостерігається тенденція зниження 
логістичних витрат у тих аеропортів, які володіють високим рівнем компетенцій в області 
управління логістичними витратами, а саме досвідом та необхідними методиками їх 
планування та оцінки. 

До найбільш загальних методів, застосовуваних для розробки планів управління та 
оптимізації логістичних витрат, можна віднести наступні: переговори, корегування 
попередніх планів, різноманітні інтуїтивні методи, графічні методи, обчислення за 
допомогою електронних таблиць, імітаційне моделювання, експертні системи, математичні 
моделі (математичне програмування, сітьове планування та ін.) [5, с. 96]. 

Отже, планування логістичних витрат повинно займати провідне місце в практичній 
діяльності кожного вітчизняного аеропорту, так як воно представляє собою важливий етап 
управління ними, основна задача якого полягає в попередній оцінці та визначенні 
необхідного рівня витрат на виконання логістичних операцій та функцій при найбільш 
раціональному використанню матеріальних, трудових, інформаційних та фінансових 
ресурсів. 

Планування логістичних витрат в аеропортах охоплює велику кількість різних видів 
діяльності, виконуваних з різною періодичністю та в різні періоди часу. При цьому 
використовується інформація з різних джерел та різного ступеню деталізації. 

Саме на ефективному плануванні та точному прогнозуванні логістичних витрат 
базується успішна господарська діяльність аеропорту. 
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The article examines the nature and characteristics of road maps, which can be defined as a process of 
creating a strategy guide that outlines the main objectives of strategizing, work stages, roles and involvement of all 
parties and the main directions. The relevance of using road maps for aviation carriers during the formation of 
innovative strategy of the development of entites has been determined. The basic elements of the roadmap of innovative 
development of  the entities of aviation industry have been analyzed. 

Keywords: Road map; air entities; innovations; development; strategy; road mapping; aviation industry. 
 

У статті розглянуто сутність та особливості дорожніх карт, які можна визначити як путівник 
процесом створення стратегії, що окреслює основні цілі стратегування, етапи роботи, ролі й залучення всіх 
сторін та основні напрямки. Визначено актуальність використання дорожніх карт для авіаційних 
підприємств під час формування інноваційної стратегії розвитку підприємств. Проаналізовано основні 
елементи дорожньої карти інноваційного розвитку підприємства авіаційної галузі. 

Ключові слова: Дорожня карта; авіаційне підприємство; інновації; розвиток; стратегія; дорожнє 
картування; авіаційна галузь. 

 

Прискорення темпів глобалізації, скорочення життєвого циклу інновацій вимагає від 
сучасних авіаційних підприємств швидкої реакції та адаптації до вимог ринку. Інакше вони 
не зможуть зберегти свої конкурентні переваги та неминуче втратять частку на ринку. Для 
того, щоб уникнути негативних наслідків, авіапідприємствам доцільно звертати увагу на 
наукові передбачення та формувати власну інноваційну стратегію, враховуючи не лише 
поточну ситуацію на ринку, а й інноваційні прогнози щодо розвитку тих чи інших технологій 
[1, с. 88]. 

Авіаційна галузь являється однією з найбільш капіталомістких та 
високотехнологічних галузей, при цьому впровадження інноваційних технологій відіграє 
вирішальну роль в забезпеченні конкурентоспроможності та високої ефективності діяльності 
авіаційного підприємства. Для досягнення задач інноваційного розвитку пріоритети 
наукових досліджень та технологічних розробок повинні визначатися потребами 
авіапідприємства та орієнтуватися на їх задоволення [2]. 

Будь-якому підприємству для досягнення поставлених цілей необхідно розробити 
відповідну стратегію, тобто комплекс послідовних дій, спрямованих на реалізацію 
визначеної мети та досягнення бажаних для підприємства ефектів в умовах невизначеності 
його майбутнього [1, с. 88]. 

Успіх реалізації будь-якої ініціативи напряму залежить від ефективного планування та 
контролю її виконання. Тому планування та контроль реалізації стратегії інноваційного 
розвитку авіаційного підприємства являються важливими складовими, які визначають успіх 
в цілому стратегії інноваційного розвитку. 

В якості найбільш інформативного плану реалізації стратегії інноваційного розвитку 
авіапідприємства може стати формат «дорожньої карти», яка відображає зв’язок між 
тактичними рішеннями, різними бізнес-функціями та інноваційними ідеями через загальний 
елемент часу. В доповнення дорожня карта дозволяє спростити аналіз взаємозв’язку між 
заходами, які проводяться в рамках стратегії інноваційного розвитку [3]. 

Загалом, вираз «дорожня карта» належить до планування шляхів або маршрутів, які 
існують або можуть існувати в певному місці, щоб допомогти спланувати мандрівнику, 
поїздку і досягти певної мети. Це визначення допомагає зрозуміти, що метод дорожніх карт 
забезпечує графічне представлення існуючих технологій, продуктів та ринків (в даний час) і 
їх формування та розвиток (у майбутньому), допомагаючи менеджерам підприємства 
планувати та об’єднувати стратегію розвитку з діловими    цілями. 

Якщо ж розглядати формат інтерпретації дорожньої карти – це діаграма в основу якої 
покладено фактор часу, що включає в себе кілька шарів. Графік дозволяє досліджувати 
еволюцію ринку, продуктів та технологій, а також аналізувати взаємозв’язок між 
виникаючими перспективами для підвищення результативності розвитку продукту [1, с. 89]. 

Дорожня карта взаємопов’язаним чином визначає кілька цільових результатів 
(показників), будується на основі імовірнісних припущень, має кілька шляхів досягнення 
поставлених цілей, причому всі точки вибору можливих варіантів подальшого руху по 
дорожній карті мають набір умов (критеріїв) для прийняття рішення [4]. 
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Основними завданнями дорожньої карти є: 
- встановлення необхідних зв’язків за період планування між всіма бізнес-функціями 

для задоволення пріоритетних цілей; 
- забезпечення палітри, на якій альтернативні стратегії, майбутні бізнес-сценарії та 

інноваційні можливості можна оцінити. 
Дорожні карти класифікують за двома основними ознаками: за метою (планування 

продукту або виробництва/послуги, стратегічне планування, довгострокове планування, 
планування знаннєвих активів, програмне планування, планування процесів та інтеграційне 
планування) та за форматом (багатошарові, стовпчикові, табличні, графічні, малюнки, блок-
схеми, моношарові і текстові), опис яких подано в табл. 1 [1, с. 89]. 

Таблиця 1 
Класифікація дорожніх карт 

Класифікаційна 
ознака 

Назва дорожньої карти Опис 

Планування продукту 
Цей тип дорожньої карти зустрічається найчастіше, пов’язаний із введенням 
технології у вироблені продукту, часто не одного покоління 

Планування розвитку 
виробництва/послуги 

Більше підходить для підприємств, зайнятих в секторі послуг. Фокусується на 
тому, яким чином технології можуть підтримувати організаційні можливості 

Стратегічне планування Дозволяє здійснити оцінку різних можливостей або загроз у сфері бізнесу 
Довгострокове 
планування 

Розширює тимчасові горизонти планування, і часто використовується в 
окремому секторі (економіки) або на національному рівні 

Планування знаннєвих 
активів 

Узгодження знаннєвих активів та ініціатив з управління знаннями з 
потребами бізнесу. Дозволяє підприємствам наочно представляти свої 
важливі знаннєві активи, а також зв’язки з навичками, технологіями та 
здібностями, необхідними для відповіді на запити майбутнього ринку 

Програмне планування 
Реалізує стратегію та більш безпосередньо відноситься до проектного 
планування (наприклад, програми НДДКР). Показує відносини між 
технологічним розвитком і фазами та ключовими етапами програми 

Планування процесів 
Підтримує управління знаннями, фокусуючись на конкретній області 
(наприклад, розвиток нового процесу), на потоках знань, необхідних для 
ефективного розвитку та презентації нового продукту 

За метою 
створення 

Інтеграційне 
планування 

Інтеграція та/або еволюція технологій, використовується для оцінки того, як 
різні технології поєднуються в рамках продуктів та систем або для 
формування нових технологій 

Багатошарові 

Найбільш поширений формат дорожньої карти, що поєднує кілька шарів, 
наприклад, шар технології, продукту та ринку. Графік дозволяє вивчити 
розвиток на кожному з шарів, а також розглянути міжшарові залежності, що 
полегшує впровадження технології в продукти, сервіси або бізнес-системи 

Стовпчикові 

Численні дорожні карти оформляються у вигляді комплексу стовпців, 
окремих для кожного шару. Перевага даного методу полягає в спрощенні та 
узагальненні необхідних даних, що робить більш зручним взаємодію та 
інтеграцію графіків і розробку програмного забезпечення для підтримки 
створення дорожніх карт 

Табличні 

У деяких випадках дорожні карти цілком або окремо взяті шари в одному 
графіку оформляються у вигляді таблиць. Такий підхід частково підходить 
для ситуацій, коли продуктивність можна легко підрахувати, а в разі 
діяльності – розбити її за певними часовими відрізками 

Графічні 
У разі, коли продукцію або продуктивність технології можна представити в 
кількісній формі, дорожня карта може бути створена у вигляді елементарного 
графа (діаграми), одного для кожного підшару 

Малюнки 
У деяких дорожніх картах для роботи з технологічною інтеграцією та 
планами застосовується більш креативний підхід, а саме – малюнки. Іноді 
використовуються графічні метафори (наприклад, дерево) 

Блок-схема 
Конкретний тип графічного представлення є блок-схемою, яка, як правило, 
використовується для зв’язку цілей, дій та результатів 

Моношарові 
Це варіант форми дорожньої карти, що фокусується на одному шарі 
багатошарової дорожньої карти. Будучи менш складним, графік цього типу 
має недолік – частіше за все не показуються взаємозв’язки між шарами 

За форматом 
розробки 

Текстові 
Деякі дорожні карти повністю або в основному складені на основі тексту, що 
описує ті ж питання, які входять до більш традиційних графічних дорожніх 
карт (які часто мають текстові звіти, пов’язані з ними) 

 

Дотримуючись основних принципів формування дорожніх карт, компанія, галузь 
промисловості, приватна чи урядова організація або підрозділ може створити власну 
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дорожню карту, пристосовану до однієї з моделей, що відповідає конкретним потребам або 
задачам. 

Структура дорожньої карти містить такі два основні елементи: 
1. Терміни (зазвичай горизонтальна вісь), які можуть включати в себе минуле (або 

сьогодення), короткострокові, середньострокові та довгострокові перспективи, а також 
прагнення/бачення (візія); 

2. Шари (зазвичай вертикальна вісь), представляють основану на базі системи 
ієрархічну таксономію, що дозволяє використовувати різні рівні деталізації. Стратегічний 
об’єктив, який забезпечується дорожньою картою, може «збільшити» і зосередити увагу на 
питаннях та галузях системи, які мають найбільш важливе значення. «Фрактальний» 
характер архітектури дорожньої карти забезпечує масштабність підходу, який є основною 
перевагою методу, дозволяючи підходу бути налаштованим відповідно до конкретного 
фокусу інтересу. 

Якщо дорожня карта має графічну інтерпретацію, а не складена лише в текстовому 
форматі, її розробники, зазвичай відображають зв’язки між встановленими цілями та бізнес-
функціями, які сприятимуть їх реалізації. Такі зв’язки допомагають менеджерам визначати 
не лише фактори сприяння технологічному та інноваційному розвитку підприємства, а й 
«вузькі місця», тобто фактори, що стримують його розвиток. Ідентифікація таких факторів 
на початкових стадіях розробки стратегії сприятиме формуванню більшої кількості сценаріїв 
щодо їх знешкодження, що в кінцевому результаті зменшує негативний вплив таких факторів 
на інноваційний розвиток підприємства [1, с. 90]. 

Дорожня карта інноваційного розвитку авіапідприємства – це найважливіший 
стратегічний документ, який визначає бачення, цілі та пріоритети його майбутнього науково-
технічного розвитку. Зокрема, на його основі будуть сформульовані рекомендації з питань 
фінансування підприємством наукових досліджень та розробок. Результати проекту можуть 
бути використані для довгострокового технологічного планування та управління науково-
дослідницькою діяльністю авіапідприємства [5]. 

Важливо формувати послідовну дорожню карту, від появи наукової розробки до 
впровадження її на авіапідприємстві, розробити правильну схему від ідеї до втілення та 
закріпити на кожному етапі відповідальних осіб. 

Дорожня карта інноваційного розвитку авіаційного підприємства повинна включати в 
себе: 

- мету стратегії інноваційного розвитку авіапідприємства; 
- перелік необхідних заходів з уточненням відповідальних керівників/служб; 
- вимоги (як критичні, так і робочі) до заходів, за виконання яких відповідають 

відповідальні керівники/служби; 
- шкалу часу з інтервалами виконання заходів; 
- контрольні точки для складання плану/факту. При досягненні контрольної точки 

складається звіт керівництву; 
- альтернативні шляхи розвитку стратегії інноваційного розвитку підприємства [3]. 
Для розробки карт авіапідприємства формується робоча група експертів, в яку 

входять найбільш компетентні експерти та представники науково-дослідницьких організацій 
та компаній. На першому етапі проекту в ході ряду експертних нарад робочі групи 
досліджують поточний стан авіапідприємства та перспективи його розвитку. На наступних 
етапах експерти представляють бачення розвитку, визначають ключові напрямки, 
формулюють детальні рекомендації в сфері інноваційної політики авіапідприємства, 
направлені на подолання бар’єрів розвитку та зростання його конкурентоспроможності [5]. 

Побудова цілесної картини дорожньої карти інноваційного розвитку авіапідприємства 
є обов’язковою умовою для прийняття рішень на високому рівні. Коли авіапідприємство 
повинно визначитись, які інновації використовувати та в які строки їх впроваджувати або 
коли необхідно координувати розробку більшої кількості технологій, процес дорожнього 
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картування дозволяє зменшити інвестиційні ризики та зосередитись на економічно 
ефективних дослідженнях та технологічних розробках [2]. 

Процес формування дорожніх карт називають дорожнім картуванням, а об’єкт, 
еволюція якого представляється на карті – об’єктом дорожнього картування. 

Дорожнє картування пов’язує між собою бачення, стратегію та план розвитку об’єкта 
та вибудовує в часі основні кроки цього процесу за принципом: «минуле – теперішнє – 
майбутнє». Дорожні карти дозволяють переглядати не тільки ймовірні сценарії, але і їх 
потенційну рентабельність, а також вибирати оптимальні шляхи з точки зору ресурсної 
витратності та економічної ефективності. 

Дорожнє картування спирається на збір експертної інформації про продукт, 
технології, галузі тощо, що дозволяє прогнозувати варіанти їх майбутнього стану. 
Результатом досліджень в області дорожнього картування стає план-сценарій розвитку 
об’єкта з урахуванням альтернативних шляхів і можливого розширення потенційних вузьких 
місць. 

У загальному випадку дорожні карти націлені на інформаційну підтримку процесу 
прийняття управлінських рішень з питань розвитку об’єкта картування, при інноваційному 
розвиту об’єкта ці дорожні карти носять, як правило, більш масштабний, міждисциплінарний 
характер [6]. 

Використання процесу дорожнього картування авіаційними підприємствами дозволяє 
досягнути ряду цілей: виявити та оцінити пріоритетні інноваційні задачі, які стоять перед 
авіапідприємством; визначити технології, які необхідно впровадити та адаптувати до 
сучасних умов за допомогою проведення НДДКР; розробити покрокові схеми та етапи 
інноваційного розвитку авіапідприємства, включаючи розвиток кадрів по кожній з 
технологічних задач, а також встановлення кінцевих довгострокових цілей та інструментів їх 
досягнення. 

Тематичні дорожні карти детально розкривають кожну пріоритетну задачу та 
пропонують можливий покроковий план дій. Вони наочно демонструють значні можливості 
для участі авіапідприємств, а також встановлюють орієнтири в розвитку кадрів потрібних 
для забезпечення ефективної передачі та практичного впровадження інновацій за 
встановленими пріоритетними напрямками [2]. 

Зазвичай дорожня карта представляється у формі графічної схеми, алгоритму, що 
відображає найважливіші кроки та очікувані результати цих кроків у контрольних точках. 
Контрольна точка карти – це етап розвитку об’єкта та одночасно пункт прийняття 
управлінських рішень, а відрізки між контрольними точками – ці причинно-наслідкові 
зв’язки між ними. Також на цій схемі можуть відображатися необхідні інвестиції, можливі 
ризики та віддача [6]. 

Дорожня карта авіаційного підприємства може бути робочим документом як 
самостійно, так і в ролі доповнення до загальноприйнятого плану-графіку інноваційної 
стратегії – в цьому випадку дорожня карта виконує дублюючу роль для візуалізації та 
представляє загальні дані без докладної деталізації (врахованої в плані-графіку інноваційної 
стратегії). План-графік інноваційного розвитку авіапідприємства, навпаки, наводиться 
докладно та підрозділяється на етапи робіт з прив’язкою до певного виду діяльності за 
стратегією – кожний етап плану-графіку містить вичерпну інформацію про стратегію: заходи 
по стратегії; часові рамки виконання заходів; відповідальні керівники/підрозділи; контрольні 
точки етапів робіт. 

При невеликому обсязі робіт та достатній деталізації дорожньої карти – план-графік 
проекту може бути замінений дорожньою картою. У випадку якщо реалізація проекту 
передбачає виконання масштабного обсягу робіт – докладна деталізація в дорожній карті 
недоцільна, в цьому випадку план-графік повинен являтись основоположним документом, на 
який посилається дорожня карта (без докладної деталізації заходів). 

Тим не менш, в обох випадках дорожня карта являється важливим інструментом в 
процесі реалізації стратегії інноваційного розвитку авіапідприємства, так як допомагає 
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визначити основні цінності заходів, що проводяться, координувати роботу виконавців та 
використовувати оптимально доступні ресурси, що дозволяє підвищити загальну 
ефективність в умовах обмежених фінансових, людських ресурсів та ресурсу часу [3]. 

Різні дорожні карти інноваційного розвитку авіаційних підприємств об’єднують 
підходи до формування та впровадження в практику, а саме: 

- всі дорожні карти включають прогноз інноваційного розвитку на довгострокову 
перспективу з розбивкою на більш короткі підперіоди. При цьому майбутній, прогнозний 
стан об’єкту вже експертно задано, дорожня карта тільки наочно відображає шлях його 
досягнення; 

- всі дорожні карти незалежно від характеру об’єкта картування повинні чітко 
демонструвати економічний ефект від їх виконання та обґрунтовувати оптимальність 
пропонованих альтернатив розвитку саме з позицій економічної ефективності використання 
ресурсів в кожній точці прийняття рішень; 

- всі дорожні карти являються достатньо дорогим інструментом планування. Оскільки 
складання та реалізація будь-якого довгострокового плану завжди пов’язані з ризиками 
різноманітної природи, для створення дорожньої карти необхідне формування цілої робочої 
групи, в яку повинні входити спеціалісти різних профілів – науковці, фінансисти, технологи, 
соціологи, маркетологи та багато інших, при чому в залежності від масштабу об’єкта 
картування кількість спеціалістів може суттєво розрізнятись; 

- дорожня карта являється інтерактивним інструментом, який дозволяє негайно 
вносити будь-які зміни та уточнювати сценарії розвитку об’єкта [6]. 

Дорожні карти створюються не тільки для наочного подання інформації про можливі 
альтернативи розвитку об’єкта картування та спрощення прийняття управлінських рішень. 
Сам по собі процес формування дорожньої карти – це деяка ревізія наявного потенціалу 
розвитку досліджуваного об’єкта, виявлення вузьких місць, загроз та можливостей 
зростання, потреби в ресурсному забезпеченні і т.д. Причому здійснюється цей аналіз на 
підставі багатоаспектного експертного обговорення даного об’єкту професіоналами самої 
різної спеціалізації. 

Можна вказати такі причини, за якими вітчизняним авіапідприємствам слід 
використовувати інструментарій дорожнього картування в процесі розробки стратегії 
інноваційного розвитку [7]: 

- створення дорожньої карти – це, насамперед, ефективне планування всіх областей та 
факторів, які задіяні в інноваційному розвитку авіаційного підприємства; 

- дорожні карти включають таку точну характеристику, як час. Створення дорожніх 
карт допомагає керівникам авіапідприємств упевнитися в тому, що в потрібний момент вони 
будуть володіти технологіями та потужностями, необхідними для здійснення своєї 
інноваційної стратегії та планів; 

- дорожні карти є сполучною ланкою між стратегією бізнесу, даними про ринок і 
технологічними рішеннями; 

- за допомогою дорожніх карт виявляються прогалини (недоліки) в інноваційній 
стратегії авіапідприємства, що дозволяє уникнути, а не вирішувати в майбутньому можливі 
проблеми; 

- на кожному етапі процесу створення дорожньої карти акцент робиться на кількох 
найважливіших аспектах: потреба споживачів та її динаміка, інвестиції в технології і т.д. 
Таким чином, є можливість використовувати час та ресурси найрозумнішим чином. За 
допомогою дорожніх карт вдається ставити більш реальні цілі; 

- дорожня карта виробляє своєрідний «путівник» для керівництва авіапідприємства, 
дозволяючи, таким чином, ідентифікувати проміжні результати і коригувати напрямки 
інноваційної діяльності; 

- створення дорожніх карт передбачає обмін інформацією між представниками 
авіапідприємства, споживачами авіапослуг, постачальниками та іншими зацікавленими у 
розвитку об’єкта картування сторонами. Використовуючи дорожню карту, можна досить 
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доступно пояснити як постачальникам, так і споживачам, в якому напрямку рухається 
авіапідприємство; 

- формування дорожньої карти вимагає створення групи розробників. Процес 
дорожнього картування формує усередині групи загальне розуміння об’єкта та володіння 
планом його розвитку [7]. 

В українській авіації дорожнє картування поки ще не є дуже розповсюдженим 
інструментом планування, тому як такі уніфіковані методичні підходи та алгоритми 
формування дорожніх карт ще не сформовані, структура та форма даного документу не 
задані, а весь процес картування відрізняється високим ступенем творчості. 

Якщо врахувати той факт, що зазвичай в основі дорожнього картування лежить 
людська потреба в тому чи іншому продукті, а також технології, за допомогою якої 
виробляється цей продукт, то неважко побачити, що процеси відбору пріоритетних напрямів 
розвитку науки, технологій і техніки та формування переліку критичних технологій мають в 
основі те ж саме ядро, що і дорожнє картування. 

Якщо проілюструвати експертний прогноз розвитку людських потреб, який 
розробляється в ході формування переліку критичних технологій, які задовольняють їх 
продукти та технології, на основі яких виробляються ці продукти, відповідними дорожніми 
картами, можна сформувати новий повноцінний інструмент управління, що дозволяє 
наділити вітчизняну інноваційну політику авіаційної галузі наочністю, прозорістю, 
гнучкістю та варіативністю [6]. 

Таким чином, постійні зміни в зовнішньому середовищі вимагають від вітчизняних 
авіапідприємств не лише швидко до них адаптуватись, а й заздалегідь передбачати можливі 
ризики та їх наслідки. Використання такого інструменту, як дорожня карта, під час розробки 
стратегії інноваційного розвитку авіапідприємства дає можливість проаналізувати поточний 
стан і, враховуючи основні тенденції в галузі, науці та технологіях, сформувати інноваційні 
цілі на різні періоди часу, а також визначити альтернативні варіанти їх досягнення. 
Враховуючи той факт, що авіаційна галузь є найбільш наукоємною галуззю, а життєвий цикл 
інновацій постійно скорочується, авіапідприємствам варто звернути особливу увагу на 
використання цього методу. 
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В статье проанализированы особенности функционирования и развития ринка недвижимости. На 
основе изучения различных моделей развития колебаний экономических систем обосновано, что для рынка 
недвижимости в долгосрочном периоде характерны асинхронные колебания. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, циклическое развитие, гармоническое колебание, асинхронное 
колебание, регрессия, прогнозирование, моделирование. 

 

Постановка проблемы. Недвижимость является одной из важнейших составляющих 
национального богатства любой страны, что обусловлено ее социальной значимостью и 
стабильными качествами как инвестиционного актива. Рынок недвижимости тесно связан с 
другими структурными компонентами экономической системы. Вследствие этого процессы, 
на нем происходящие, непосредственно влияют на экономическую конъюнктуру. Именно 
сектор недвижимости наиболее чутко реагирует на циклы в экономике и в то же время 
выступает индикатором состояния экономического развития страны. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития рынка 
недвижимости привлекают внимание ученых, что свидетельствует об их актуальности. 
Среди отечественных ученых, которые разрабатывали подходы к оценке недвижимости, 
финансового обеспечения проектов на рынке недвижимости, изучали проблемы управления 
недвижимостью, целесообразно назвать таких ученых как А. Асаул, Б. Данилишин, Ю. 
Манцевич, А. Мирошниченко, А. Мендрул, Е. Карапетян, К. Паливода и др. Среди 
зарубежных ученых указанные проблемы исследовали И. Геллер, Л. Белых, И. Балабанов, Н. 
Ордуэй, Дж. Фридман, Г. Харрисон и другие. 

Постановка задачи. Вместе с тем, малоисследованным остается вопрос 
прогнозирования динамики рынка недвижимости на основе обоснования закономерностей 
его колебательного развития, что обусловлено необходимостью принятия решений о 
целесообразности инвестирования в недвижимость. Ситуация, сложившаяся в результате 
финансово-экономического кризиса, вызывает дальнейший спад активности на рынках 
недвижимости, как Украины, так и других стран и создает проблемы с принятием 
обоснованных финансовых решений на них. 
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Целью статьи является: проанализировать современные тенденции и смоделировать 
долгосрочный цикл активности на рынке недвижимости, учитывая объективный 
колебательний характер его развития. 

Изложение основного материала исследования. Современное экономическое 
развитие любой страны сопровождается формированием и развитием системы рынков: 
товарного, финансового, рынка труда и пр. В составе этой системы рынков важное место 
принадлежит рынку недвижимости. 
 Рынок недвижимости, как сектор рыночной экономики имеет большое значение, что 
подтверждается колоссальной стоимостью национального богатства, материализованного в 
недвижимости, значительная часть которой может быть вовлечена в рыночный оборот и 
приносить ренту – владельцам, доход – предпринимателям, налоговые и другие платежи – в 
бюджеты всех уровней, а также большим количеством рабочих мест, созданных в ходе 
становления и развития первичного рынка недвижимости.  

Национальный рынок недвижимости – это совокупность локальных рынков, 
существенно отличающихся друг от друга. В зависимости от внешней среды 
(экономической, политической, экологической и социальной обстановки в регионе и стране) 
происходит ценообразование и сегментация на рынке недвижимости, где покупатели и 
продавцы имеют различные потребности и возможности платежеспособности. 
Неопределенность цены на рынке недвижимости гораздо выше по отношению к другим 
рынкам. Это показывает, что адаптация рынка недвижимости к внешним окружающим 
воздействиям ниже по сравнению с другими рынками, у которых происходит определенное 
формирование кривых спроса и предложения. 

Рынок недвижимости является менее совершенным рынком по сравнению с другими 
секторами. Предложение на нем, как правило, относительно устойчиво, в то время как спрос 
на недвижимость достаточно изменчив. По этим причинам фактическая цена продажи, 
которая является реальным фактом, и оценка стоимости, которая апеллирует к цене в сделке 
гипотетической, не могут быть одинаковы. 

Из отличительных черт недвижимости как товара вытекаю особенности 
функционирования рынка недвижимости: 

- специфический характер оборота недвижимости (через оборот прав); 
- высокий уровень трансакционных издержек при сделках (из-за дорогостоящего 

юридического оформления и государственной регистрации); 
- низкая ликвидность; 
- формирование цен в результате взаимодействия ограниченного числа продавцов и 

покупателей; 
- возрастание стоимости объекта недвижимости со временем; 
- связь с другими рынками (валютным, фондовым), которая способствует движению 

капитала на рынок недвижимости и повышению цен на объекты при снижении дисконтной 
ставки, прибыльности ценных бумаг, темпов инфляции национальной валюты, а также 
повышении ее курса; 

- циклические колебания активности и цен вместе с экономическими, 
инвестиционными и другими циклами. 

При этом считается, что циклы развития рынка недвижимости не совпадают во 
времени с циклами в национальной экономике, опережая их. Спад на рынке наблюдается при 
перенасыщении построенными зданиями, когда количество незанятых объектов 
стремительно растет, собственникам тяжело их продать, а цены снижаются. Это не считая 
ряда других причин – политической нестабильности, девальвации национальной валюты, 
снижения покупательной способности инвесторов, кризиса банковского сектора и дефицита 
кредитных ресурсов. 

Необходимым условием развития рынка является принятие правильных 
инвестиционных решений, базирующихся на его исследовании и анализе. Для нас 
представляет интерес изучение характера циклических колебаний рынка и на этой основе 
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прогнозирование тенденций его развития. Поскольку рынок недвижимости Украины – 
относительно молодой и охватывает период ее независимости, т.е. около 24 лет, на таком 
участке времени практически невозможно выявить большие циклы колебания рынка, 
которые характерны для него. В связи с этим рассмотрим, например, рынок недвижимости 
США.  

Из статистики, которая нам доступна, известна динамика количества объектов 
недвижимости  для продажи, начиная с 1963 года (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика  рынка недвижимости США в 1963-2011 гг. [5] 

Для проверки гипотезы о циклическом развитии рынка недвижимости и подбора 
уравнения регрессии составим следующую таблицу.  

Таблица 1 
Характеристика моделей для описания динамики рынка недвижимости 

№ Название Формула 
Экономический смысл 

формулы для рынка жилой 
недвижимости 

Преимущества  Недостатки  

1 Простое 
линейное 
развитие 

Y=a+b*x Отражает поступательное 
развитие рынка с позиции а0 
со скоростью b. 

Модель очень 
простая в 
построении, 
отражает главную 
тенденцию 
развития рынка 

Не годится для прогнозов, часто 
имеет низкий коэффициент  
корреляции с исследуемыми 
данными. Не учитывает 
особенности развития рынка 

2 Простое 
колебательно
е развитие 

Y=a*sin(b*
x+c) 

Отражает основное 
циклическое колебание рынка 

Выявляет главные 
амплитуду и 
период основных  
колебаний на 
рынке 

Редко применяется. Сложность в 
подборе коэффициентов, не 
учитывает дополнительные 
колебания рынка 

3 Простое 
линейно-
колебательно
е  развитие  

Y=a*sin(b*
x+c)+d+e*x 

Модель учитывает как 
линейное, так и циклическое 
развитие рынка 

Более точно 
описывает 
поведение рынка, 
чем модели 1 и 2  

Сложность в подборе 
коэффициентов, не учитывает 
дополнительные колебания рынка 

4 Простое 
колебательно
е и линейно-
ускоренное 

Y=a*sin(b*
x+c)+d+e*x
+f*x^2 

Модель учитывает 
ускоренное (замедленное) 
развитие рынка, 
основывается  на гипотезе 

Требует проверки 
на разных типах 
рынка 
недвижимости и 

Сложность в подборе 
коэффициентов, не учитывает 
дополнительные колебания 
рынка; неопределенны границы 
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развитие   Стерника о необходимости 
учета  ускорения развития 
рынка недвижимости в 
прогнозных моделях  

строительства 
жилья 

применимости 

5 Сложное 
линейно-
циклическое 
развитие (две 
синусоиды) 

Y=a*sin(b*
x+c)+d*sin(
e*x+f)+g+ 
h*x 

Модель учитывает два 
основных циклических 
внутренних фактора (в целом 
согласуется с теорией циклов 
Кондратьева и ее 
современном развитии, так 
как учитывает длинный и 
более коротки цикл), а также 
отражает основную 
тенденцию роста ранка. 

Теоретически, 
должна точнее 
описывать 
развития рынка 
недвижимости; 
требует проверки 
на разных типах 
рынка 
недвижимости  

Сложность в подборе 
коэффициентов, не учитывает 
дополнительные колебания рынка 

6 Сложное 
линейно-
циклическое 
кое развитие 
(три 
синусоиды) 

Y=a*sin(b*
x+c)+d*sin(
e*x+f)+ 
g*sin(h*x+i
)+j+k*x 

Модель учитывает три 
основных циклических 
внутренних фактора (в целом 
согласуется с теорией циклов 
Кондратьева и ее 
современном развитии, так 
как учитывает длинный и 
более короткий цикл), а также 
отражает основную 
тенденцию роста ранка. 

Теоретически, 
должна точнее 
описывать 
развития рынка 
недвижимости; 
требует проверки 
на разных типах 
рынка 
недвижимости  

Сложность в подборе 
коэффициентов, не учитывает 
дополнительные колебания рынка 

7 Линейно-
колебательно
е развитие с 
ускорениями  

Y=a+b*x+c
*x^2+(d*x+
e)*sin(f*x+
g) 

 Требует проверки 
на разных типах 
рынка 
недвижимости  

Сложность в подборе 
коэффициентов, не учитывает 
дополнительные колебания рынка 

8 Асинхронны
е колебания 

Y=a*sin(b*
x+c)+((d^3)
/192)*sin(3
*(e*x+f))+g
+h*x 

Так как реальные колебания 
экономической системы, 
рынка  не могут точно 
подчинятся гармоническому 
закону развития, поскольку 
включают в себя различного 
рода помехи, данная модель 
учитывает помехи, связанные 
с ростом амплитуды 
колебаний 

Требует проверки 
на разных типах 
рынка 
недвижимости  

Сложность в подборе 
коэффициентов, не учитывает 
дополнительные колебания рынка 

* Составлено на основе [3] 
 

Согласно [3], колебания при больших амплитудах не будут гармоническими. Это 
происходит потому, что возвращающая сила в правой части уравнения 

 
(1) 

пропорциональна sinα и при больших α становится меньше той "линейной" силы 
(пропорциональной ), которая возвращает колеблющуюся массу рынка в положение 
равновесия за неизменное время, равное четверти периода колебаний. Такая "линейная" сила 
обеспечивает независимость этого времени от амплитуды α0 т.е. изохронность колебаний.  

Для анализа колебаний при больших амплитудах α0 запишем разложение sinα в ряд: 

 
(2) 

в котором отброшены члены более высокого порядка: α5, α7 и т.д. Подстановка (2) в (1) 
приводит к нелинейному уравнению колебаний: 

 
(3) 

Решением этого уравнения уже не будет гармоническая функция. Действительно, 
допустим, что решением уравнения будет гармоническое колебание вида 

. Нелинейный член изменяется во времени с основной частотой ώ. 
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Тогда уравнение для построения модели будет иметь следующий вид  
Y=α0*sin(ώ1 *x+φ1)+α*ε*sin(3*(ώ2*x+φ2))+a+b*x                              (4) 

где ε – безразмерный параметр. 
Считая, что ώ≈ώ0 находим величину малого коэффициента ε: 

 
(5)

И результирующую функцию, характеризующую асинхронные колебания системы. 
Y=α0*sin(ώ1 *x+φ1)+((α0

3)/192)*sin(3*(ώ2*x+φ2))+a+b*x                      (6) 
Результаты моделирования по данному уравнению следующие: 

α = 49.692911 – т.е. амплитуда колебаний составляет ≈497 тыс. ед.  за период; 
ώ1 = 0.87670157 – т.е. период колебания составляет 4,18 лет; 
φ1 = 7.0600684 – т.е. смещение цикла составляет 3,7 лет; 
ώ2 = 0.88164872 – т.е. период колебания составляет 4,21 года; 
φ2 = 3.8046317 – что означает смещение от начального положения 18,13 лет; 
a = 27.033594 – начальное положение – 270 тыс. ед.;  
b = 0.19363956 – т.е. скорость роста составляет в среднем 1,9 тыс. ед. в год. 

Стандартное среднеквадратическое отклонение – 6.6787764, коэффициент корреляции 
– 0.5726074 (рис.2). 

S = 6.67877644
r = 0.57260744
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Рис. 2. Динамика рынка недвижимости США в 1963-2014 

––– Число единиц недвижимости выставленные для продажи 
–––––   Прогнозная функция  

* Разработано автором 
 

Таким образом, анализ рынка недвижимости США свидетельствует, что он довольно 
хорошо описывается циклической функцией. В описываемый интервал времени (50 лет) 
просматриваются два вида циклов периодом чуть более четырех лет со смещением между 
ними (18-3.7) = 14,3 лет. Будет ли это справедливо и для украинского рынка? 

Что касается рынка недвижимости Украины, он, как и экономика в целом, в течение 
2011-2014 гг. находился в тяжелом состоянии, что было обусловлено дефицитом 
ликвидности, ограниченным доступом к кредитным ресурсам, нестабильным спросом и 
политической ситуацией, ухудшением основных макроэкономических показателей, что 
отразилось в статистике. 

Если проанализировать, как изменялись цены за предыдущие 20 лет, то можно 
отметить простые закономерности. Стоимость недвижимости и количество заключенных 
сделок на определенном отрезке времени определяется двумя основными параметрами: 
состоянием реальных доходов населения и курсовой стабильностью национальной валюты. 

Под доходами населения подразумевается вся сумма денежных средств, получаемая 
гражданином из различных источников. Наиболее распространенные виды доходов – 
заработная плата по основному месту работы; прибыль от занятия предпринимательской 
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деятельностью; доходы от использования активов (банковский депозит, арендная плата и 
т.п.). Если есть рост экономики, то происходит увеличение поступлений из всех 
вышеперечисленных источников. Когда же роста нет, оборот денег замедляется, а также 
уменьшается (по крайней мере, не растет) их общая масса. А рост экономики отсутствует, 
даже наоборот, эксперты предсказывают дальнейший ее спад. Так что рост доходов 
населения выглядит проблематично.  

К совокупным доходам условно можно отнести также получение кредитов. В том 
виде, в каком сейчас находится ипотечное кредитование, его трудно назвать нормально 
функционирующим. О возобновлении ипотечного кредитования можно будет говорить после 
значительного снижения банковского процента, хотя бы до 8-10% [6]. С другой стороны, от 
колебания курса национальной валюты напрямую зависит изменение стоимости 
недвижимости в Украине. 

Попытки математически описать тенденции рынка недвижимости Украины привели к 
выводу, что в данный момент он находится в фазе падения, которое будет продолжаться до 
2019 года. Несмотря на то, что рынок недвижимости Украины рассматривался за последние 
10 лет – можно предположить, что он тоже будет циклическим. 

Завершая, следует отметить, что анализ рынка недвижимости г.Киева имеет похожие 
очертания с американским рынком недвижимости на одинаковом участке времени с 2003 по 
2011г. Это создает перспективы дальнейших исследований гипотезы, о том, что динамика 
этих ринков может описываться похожими уравнениями, включающими в себя циклическую 
составляющую. Так как реальные колебания рынка недвижимости не могут точно 
подчинятся гармоническому закону развития, поскольку включают в себя различного рода 
помехи, предложенная модель асинхронного развития рынка учитывает помехи, связанные с 
ростом амплитуды колебаний. 
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The variant of forming of the methodical providing a system of financial security of the enterprise with the use 
of mathematical methods of analysis. The presented results of construction of the simplest complex estimation of 
financial safety of enterprise are on the basis a trapezoidal number of linguistic classifier. The use of the marked 
method extends the spectrum of quality criteria of estimation of financial safety of enterprise with a linguistic classifier 
at the analysis of quantitative descriptions. 

Keywords: financial safety of enterprise, analysis of quantitative descriptions of aggregating chart, linguistic 
variable, interpretation of function of belongings 

 

У роботі запропоновано варіант формування методичного забезпечення системи управління 
фінансовою безпекою підприємства з використанням математичних методів аналізу. Представлені 
результати побудови найпростішої комплексної оцінки фінансової безпеки підприємства на основі 
трапецієвидного числа лінгвістичного класифікатора. Використання зазначеного методу розширяє спектр 
якісних критеріїв оцінки фінансової безпеки підприємства з лінгвістичним класифікатором при аналізі 
кількісних характеристик. 

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, аналіз кількісних характеристик схеми агрегування, 
лінгвістична змінна, інтерпретація функції належності  

 

Сучасні умови господарювання характеризуються нестабільністю та невизначеністю у 
соціально-економічній сфері України, що призводить до зростання економічних та інших 
ризиків на підприємствах, вимагаючи швидкої та гнучкої реакції на їх зміну. Оцінку 
ідентифікації фаз кризи вітчизняних підприємств необхідно здійснювати з урахуванням 
особливостей їх діяльності, впливу ендогенних та екзогенних факторів [1, 72].   

Необхідність комплексного аналізу загроз з урахуванням їх співпідпорядкованості, 
структурних взаємозв’язків з метою розробки адекватних захисних реакцій підприємства 
робить актуальним формування ефективного методичного забезпечення системи управління 
фінансовою безпекою з використанням математичних методів аналізу.  

Визначення рівнів безпеки дає можливість охарактеризувати ступінь розвитку 
негативних тенденцій на підприємстві. Підтвердженням цьому є наукові дослідження, які, 
розглядаючи фінансову складову як найбільш вагому у гарантуванні економічної безпеки 
підприємства, вказують на необхідність використання критичних порогових (бар’єрних) 
значень показників при визначенні рівнів безпеки, які свідчать про передкризовий, кризовий 
та критичний стан підприємства.  

Для аналізу фінансової безпеки підприємства використовують математичний апарат 
на основі вибірки статистичних даних діяльності підприємства. На фінансову безпеку 
підприємства впливає цілий ряд взаємопов’язаних між собою причин, які можна об’єднати за 
групами:  причини з зовнішнього оточення підприємства, ринкові причини, внутрішнього 
характеру економічні причини, фінансові причини та управлінські причини. Зв'язок між 
цими групами є дуже суттєвим і тому завжди виникає складність у побудові комплексної 
математичної моделі фінансової безпеки підприємства.  

Оцінка фінансової безпеки підприємства тільки за станом його фінансів є необхідною, 
однак, не достатньою умовою, а відтак – не перспективною. Вимірювання матеріальних 
потоків у натуральному виразі підлягають кількісному вимірюванню і відповідно – аналізу 
цих даних. Аналіз кількісних характеристик кожного параметра у причинних групах може 
бути показаний на побудованій інтерполяційній функції або при використанні 
математичного апарату планування експерименту. Отримані таким чином критерії є 
локальними для кожної з груп та не є корисними на підприємствах з іншим набором 
кількісних характеристик. У більшій мірі математична модель, яка побудована тільки на 
основі статистичних даних, показує необхідні результати тільки при використанні великого 
обсягу цих даних. Як правило такі моделі можуть бути багатовимірними, але кількість 
параметрів, які аналізуються, тільки ускладнюють математичні перетворення і іноді не 
враховуються зв’язки між факторами.   

Багато причинних груп фінансової безпеки не мають кількісних характеристик, або 
мають дуже велику їх кількість з невизначеними пороговими значеннями. При оцінюванні 
цих слабо вимірюваних факторів використовують штучні прийоми (наприклад, підхід, де 
кожному фактору оцінювання ставиться у відповідність кількісна бальна шкала).  
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Проблемою цього підходу є створення для аналітика або експерта методики виставлення 
відповідних балів по критерію, який досліджується. 

У випадку факторів такого типу доцільно вводиться термінологія нечітких виражених 
степенів: «дуже низька», «низька», «середня», «висока», «дуже висока». Проблемою 
побудови таких критеріїв по якісним характеристикам є існування набору фінансових 
показників невпорядкованих факторів одного рівня ієрархії. 

Лінгвістичний опис можна зіставити з кількісними характеристиками факторів. На 
основі результатів роботи [2, 4] побудови комплексної оцінки зроблений аналіз кількісних 
характеристик факторів, відношень між факторами у структурі ієрархії цих факторів. Модель 
будується на основі агрегування даних з усіх рівнів ієрархії факторів, на основі кількісних 
даних про рівні факторів та їх відношеннях порядку на одному рівні ієрархії.  

Метою даної роботи є представлення схеми такого агрегування при аналізі фінансової 
безпеки підприємства. 

Нехай FS-моделлю (Financial Security) математична модель фінансової безпеки 
підприємства: 

 SL,G,FSM                            (1), 
де G - деревоподібна ієрархія факторів фінансової безпеки.  
Набір якісних оцінок рівнів кожного фактору в ієрархії G має вигляд: 
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Система переваг одних факторів іншим для одного рівня ієрархії факторів: 
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|,,    (3) 

Деревоподібна ієрархія факторів фінансової безпеки G  може бути описана 
орієнтованим графом без циклів, петель, горизонтальних ребер у межах одного рівня 
ранжування, який містить одну кореневу вершину: 

 VF ,G ,                                  (4) 
де  

 iFF   - множина вершин факторів, 

 iVV   - множина дуг. 

Вершину,  яка відповідає фактору фінансової безпеки у цілому позначимо 0F .  

Експерту необхідно вибрати ряд окремих фінансових показників, про які можна сказати, що 
вони якнайкраще характеризують окремі сторони діяльності підприємства і при цьому 
утворюють якусь закінчену сукупність, що дає вичерпне уявлення про підприємство в 
цілому. 

Вибір системи показників для аналізу може бути індивідуальним для кожного 
підприємства. Значимість тих чи інших показників для оцінки тих чи інших підприємств 
різна і тому, перед експертом постає важке завдання відбору і ранжирування чинників 
аналізу. Показники, які класифіковані за групами, можуть утворювати ієрархію, але в 
найпростішому випадку вони просто складають невпорядкований набір. 

Розглянемо деревовидну ієрархію F (рис. 1), яка залежить від чотирьох основних груп 
існування критеріїв аналізу фінансової безпеки: 

1F - рівень стану фінансової системи підприємства; 

2F -  рівень стану джерел фінансової безпеки; 

3F -  рівень структури капіталу підприємства; 
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4F - рівень чистого грошового потоку підприємства; 

i.1F - рівень зовнішніх показників, 4 1,  i  ; 

i.2F - рівень внутрішніх показників, 4 1,  i  ; 

1.j.1 F - рівень абсолютних критеріїв, 2 1,   j ; 

1.j.2 F - рівень відносних критеріїв, 2 1,   j . 

Фінансову безпеку підприємства оцінюємо за чотирма блоками факторів 1F , 2F , 3F , 

4F . Дерево можна розширити, якщо додавати до графа  G нові вузли. На  ієрархії критеріїв 
(рис. 1) обираємо систему відношень переваг на основі експертної оцінки груп факторів. На 
нашій схемі ця система є початковою і на даному етапі моделювання не є експертною.   

 
Рис.1. Деревовидна ієрархія критеріїв аналізу фінансової безпеки підприємства 

 

Система переваг одних факторів іншим (рис. 1) для усіх рівнів ієрархії факторів має 
вигляд: 
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Сформуємо лінгвістичну змінну «Рівень фактору» з терм-множиною значень L . 
Алгоритм побудови змінної агрегування даних проходить за напрямом дуг графа ієрархії при 
застосуванні OWA-оператора Ягера [3, 125] з вагами у згортці у вигляді коефіцієнтів 
Фішберна і кожному рівню відповідає функція належності.  

Нехай лінгвістичні експертні оцінки рівнів факторів відповідають набору якісних 
оцінок L : 

       
       

   .,

,,,,

,,,,

2.41.4

2.31.32.21.2

2.2.11.2.12.1.11.1.1

НFСF

СFВFДНFВF

ВFСFДВFВF

          (6) 

Для запису якісних характеристик параметру рівня надалі використовується 
стандартний кількісний вигляд у вигляді відповідної функції належності.  Функція 
належності )(* x представляється стандартним п’ятирівневим 01-класифікатором. Функції 
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належності )(* x – трапецієвидні трикутні числа  *
4

*
3

*
2

*
1 ,,, aaaa , де *

ia - абсциси вершин 

трапеції.  
Отже, для подальшої побудови алгоритму у якості функції належності обираємо 

стандартну функцію у вигляді:   
 
 
 
 
 






















05.1,95.0,85.0,75.0)(:

85.0,75.0,65.0,55.0)(:

65.0,55.0,45.0,35.0)(:

45.0,35.0,25.0,15.0)(:

25.0,15.0,05.0,05.0)(:

)(

5

4

3

2

1

*

xДВ

xВ

xC

xН

xДН

x







     (7) 

За кожним показником  *
i

*
2

*
1

* ,,, FFFF   на обраному підрівні графу G відомі 

лінгвістичні оцінки  *
i

*
2

*
1

* ,,, LLLL   та визначена вагова система Фішберна 

 *
i

*
2

*
1

* ,,, pppP  . Показник підрівня *F  характеризується своєю лінгвістичною оцінкою, 

яка визначається функцією належності на 01-носії  ;10x  за допомогою OWA-оператора 
Ягера: 
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де )(* xk  визначені формулами (7). 

Таблиця 1 
Інтерпретація функції належності фактору фінансової безпеки 

Функція належності Рівень фактору 0F  Ступінь фінансової безпеки підприємства 

)(1 x  ДН Незначна 

)(2 x  Н Прийнятна 

)(3 x  С Гранична 

)(4 x  В Небезпечна 

)(5 x  ДВ Висока 
 

Проводячи  обчислення послідовно знизу догори по усім рівням ієрархії G , 
застосовуючи співвідношення (7), (8) і доведені у роботі [2, 10] результати лінгвістичного 
розпізнавання показника верхнього рівня ієрархії, а в нашому випадку показника фінансової 
безпеки підприємства, отримуємо функцію належності фактору  0F та його інтерпретацію 

(табл. 1).  
Визначимо критерій фінансової безпеки для побудованої моделі, яка представлена 

графом G  (рис. 1) з системою переваг (5) та лінгвістичними оцінками факторів (6). 
Розглянемо рівень зовнішніх показників фінансової системи підприємства 1.1F . Функція 

належності цього рівня базується на двох рівнях 1.1.1F  і 1.1.2F , тому   

 
 








05.1,95.0,85.0,75.0)(:

85.0,75.0,65.0,55.0)(:
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4*
1.1

xДВ
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 . 

За умовою 1.1.21.1.1 FF   і ваговою таблицею Фішберна [1]  2/11.1.1 p , 2/11.1.2 p . 

Показник підрівня визначається за формулою (8) і має вигляд: 
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  .95.085.075.065.0

05.195.085.075.0

85.075.065.055.0
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На рівні внутрішніх показників фінансової системи підприємства 1.2F  функція 

належності має вигляд: 
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 . 

Для мішаної системи переваг маємо вагові числа 3/21.2.1 p , 3/11.2.2 p  при умові 

1.2.21.2.1 FF  . Отже,  

  .72.062.052.042.0

85.075.065.055.0

65.055.045.035.0
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3/1

3/2
)(*
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x

 

На рівні фінансової системи підприємства 1F  при 1.21.1 FF   і  3/21.1 p , 

3/11.2 p отримуємо функцію належності на цьому рівні: 

  .87.077.067.057.0

72.062.052.042.0

95.085.075.065.0
*

3/1

3/2
)(*

1



















x

 

Враховуючи аналогічні обчислення для інших рівнів ієрархії  2F , 3F , 4F , маємо 
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Для того, щоб визначити рівень кожного з отриманих факторів, необхідно визначити 
ступінь схожості трапецієвидного числа  *

4
*
3

*
2

*
1 ,,, aaaa  відповідного рівня і стандартного 

трапецієвидного числа  *
4

*
3

*
2

*
1 ,,, bbbb  вигляду (7) за допомогою міри розпізнавання рівня 

(різновидність міри Хемінга): 
  1,,,max-10 *

4
*
4

*
3

*
3

*
2

*
2

*
1

*
1  babababa . 

Для рівня 1F  з відповідним трапецієвидним числом  87.077.067.057.0)(*
1 x , 

 ;10x  рівень фактору відповідає лінгвістичній змінній «Високий (В)» при 
  198.002.0,02.0,02.0,02.0max-11  . 

Лінгвістична змінна, яка відповідає рівню ієрархії 2F , приймає значення «Середній 
(С)» при   19.01.0,1.0,1.0,1.0max-12  . 

Фактори рівнів 3F  і 4F  приймають значення «Високий (В)» і «Середній (С)» при 

93.03   і 93.04  відповідно. 

На рівні 0F  побудови критерію фінансової безпеки підприємства  4321 FFFF   і  

4/11 p , 4/12 p , 4/13 p , 4/14 p . Функція належності цього рівня може бути записана 

у вигляді: 
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Рівень фактору 0F  відповідає лінгвістичній змінній «Середній (С)» при 

   1955.0045.0,045.0,045.0,045.0max-10  .  
 

Отже, при порівнянні отриманої функції належності і ступені фінансової безпеки 
підприємства (табл. 1) маємо, що при побудованій залежності критеріїв ступінь фінансової 
безпеки є «Граничною».  

У цій роботі проаналізований алгоритм побудови критерію фінансової безпеки без 
врахування кількісних характеристик фінансового стану підприємства при залученні 
експертів для формування початкових умов на кожному з етапів постановки задачі.  
Використання цієї схеми не дає відповіді на питання про коректність експертної оцінки 
факторів побудованої ієрархії, про зв’язки між рівнями та їх якісну зміну в залежності від 
зміни відношень байдужості до відношень переваг.  

При використанні результатів роботи [4, 49] для вибору стандартного трьохрівневого 
01-класифікатора в залежності від кількісних характеристик можна зменшити участь 
експертів при формуванні критерію.  

Отже, необхідність розробки адекватних попереджувальних та захисних реакцій 
підприємства на основі комплексного аналізу загроз з урахуванням їх співпідпорядкованості, 
структурних взаємозв’язків визначає актуальність формування ефективного методичного 
забезпечення системи управління фінансовою безпекою з використанням математичних 
методів аналізу.  
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розглянуто проблему програмної реалізації процесу оцінювання інноваційної привабливості 
підприємства. Вивчено та проаналізовано переваги та недоліки існуючих програмних засобів, а також 
обґрунтовано необхідність розробки нового, більш спеціалізованого продукту. 

Ключові слова: інноваційна привабливість, інноваційний проект, програмний продукт (ПП). 
 

The problem of software implementation of innovation attractiveness evaluating process is discussed in the 
article. The advantages and disadvantages of existing software were studied and analyzed, the necessity of developing a 
new more specialized product is justified. 

Keywords: innovation attractiveness, innovation project, program product (PP).  
 

За умов ринкової економіки успішна діяльність підприємства багато в чому залежить 
від його здатності до інноваційного розвитку. Формування і вибір стратегічних напрямків 
інноваційної діяльності базується на результатах всебічного оцінювання як середовища, в 
якому працює підприємство, так і визначення внутрішніх інноваційних можливостей 
підприємства, тобто на аналізі стану і рівня інноваційної привабливості. При цьому 
інноваційні можливості підприємств істотно різняться залежно від конкретних особливостей 
підприємства. У зв'язку з цим оцінювання інноваційної привабливості за сучасних умов стає 
об'єктивно необхідним елементом у процесі управління інноваційною діяльністю 
підприємства [1]. 

За таких умов отримання адекватної оцінки інноваційної привабливості для інвестора 
набуває все більшого значення. Проте такий процес являє собою складну багатокомпонентну 
задачу, вирішення якої неможливе без урахування великої кількості чинників, що її 
визначають. Це призводить до значного ускладнення методу оцінювання, що передбачає 
великий обсяг математичних розрахунків. Тому всі сучасні рекомендації з оцінювання 
інноваційної привабливості з метою подальшого ефективного інвестування розраховані на 
застосування обчислювальних систем [2]. 

За останній час набули широкого впровадження кілька програмних продуктів, які 
використовуються для оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів. Це пакети COMFAR 
(Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) i PROSPIN (Project Profile Screening 
and Pre-appraisal Information System), створені комітетом ООН із промислового розвитку 
UNIDO, а також російські програми «Альтинвест», «Инвестор» і «Project Expert» [3, 5]. 

На пострадянському просторі методика UNIDO виявилася єдиною ринковою 
методикою оцінювання інноваційних проектів, з якою мали можливість працювати 
вітчизняні експерти. Пакет COMFAR належить до розряду закритих пакетів, тобто в ньому 
закладено жорсткий алгоритм, який не може бути змінений користувачем. Це захищає від 
отримання похибок методичного характеру та некваліфікованого змінення алгоритму [2], 
проте негативно впливає на гнучкість системи. Закладені жорсткі алгоритми не дозволяють 
користувачеві проводити оцінювання за межами передбаченої методики і використовувати 
непередбачені системою вхідні дані. Складні та нестандартні схеми формування 
інноваційної діяльності не можуть бути адекватно описані з урахуванням прийнятих у 
програмі припущень [5]. 

До недоліків COMFAR також належать: неможливість врахування особливостей 
макроекономічного середовища, зокрема, податкових ставок; неможливість виконання 
розрахунку в поточних цінах; обмежені можливості врахування невизначеності середовища; 
високу агрегованість вхідних даних. Пакет COMFAR дозволяє оцінювати самостійні 
інноваційно-івестиційні проекти, але ефективність вкладень у діюче підприємство з його 
допомогою зробити неможливо [2]. 

Аналітичні можливості програми достатньо широкі та представлені спеціальним 
розділом програми. Результати розрахунків представлені у вигляді таблиць і відповідних їм 
графіків, набір яких жорстко заданий структурою програми. Однак, загальність таких 
вихідних показників та даних робить програму не придатною для детального аналізу 
інноваційного проекту [5]. 
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Порівняно з COMFAR пакет РROSPIN має ряд переваг. Зокрема, він дозволяє 
використовувати різну тривалість кроків розрахунку, зручний для проведення аналізу 
чутливості. Однак цей пакет використовує спрощений алгоритм і виступає скоріше для 
проведення попереднього оцінювання проекту з метою виявлення варіантів, придатних для 
подальшого розгляду. Крім того, як і COMFAR програма не дозволяє проводити розрахунки 
в поточних цінах і враховувати особливості економічного середовища [3]. 

Не зважаючи на всі свої недоліки, системи COMPAR i PROSPIN є єдиними, що 
використовуються в Україні і пройшли міжнародну сертифікацію. За останній час вони були 
придбані низкою українських банків і інвестиційних фондів, які розробляють проекти 
інвестування в Україні для спільних підприємств. 

Пакет програм „Project Expert” використовує у своїй основі динамічну імітаційну 
модель грошових потоків. Це закрита система. Перевагою даного пакету є можливість 
проведення експертного аналізу, під час якого експерту пропонується оцінити можливості 
проекту за сорока позиціями, серед яких реальність концепції, реальний потенціал, аналіз 
конкурентів, системи побуту, екологічної безпеки тощо. Крім того, пакет дозволяє провести 
якісний аналіз ризику [4]. Сильною стороною пакету є можливість сіткового планування за 
кожним видом продукції. Недоліком даного продукту можна назвати наведення всіх 
результатів у доларовому еквіваленті, а також той факт, що вхідні і вихідні фінансові 
документи в цій програмі не відповідають вимогам вітчизняного бухгалтерського обліку, що 
значно ускладнює імплементацію даного продукту на вітчизняних підприємствах. Як і всі 
перераховані вище програми, прикладний продукт “Project Expert” не дозволяє здійснювати 
оцінювання ефективності інвестування в діюче підприємство [3, 5]. 

Розглянемо також можливості програмного продукту «Инвестор», в основу якого 
також покладено імітаційну модель грошових потоків. Перш за все, необхідно відмітити 
можливість автоматичного введення вхідних даних фінансової звітності. Цей продукт дає 
можливість врахування чинників зовнішнього середовища, таких як рівень інфляції, ставку 
рефінансування, курс валют, податкові ставки тощо. Основними перевагами даного продукту 
вважаються широкі аналітичні можливості та наявність модуля порівнянь. Також відмітимо 
можливість роботи як із вітчизняною, так і зарубіжною фінансовою звітністю. До недоліків 
програми належать тривалий час розрахунку, невелика кількість найменувань продукції, 
відсутність гнучкого відображення періодів проекту та жорстка прив’язка до обраного 
масштабу [5]. 

Програмний продукт “Альт-інвест”, розроблений К. Вороновим, надає користувачеві 
великі можливості для адаптації системи до умов реалізації проекту. Проте у зв’язку з цим 
робота пакету може бути порушена несанкціонованим втручанням. “Альт-інвест” дозволяє 
виконувати всі розрахунки як в постійних, так і в поточних цінах. При цьому користувач 
може враховувати зміни структурної інфляції. Також до переваг даного продукту слід 
віднести можливість використання вітчизняних форм фінансової звітності. Недоліком даного 
продукту слід назвати доволі малий набір аналітичних алгоритмів та неможливість введення 
даних в ретроспективному зрізі [2, 5]. 

Наведемо алгоритм управління комп'ютерними програмами оцінювання ефективності 
інноваційних проектів, запропонований у джерелах [2, 3]: 

1. Збір та підготовка даних до введення у програму. 
2. Введення загальних характеристик інноваційного проекту (назва, кількість 

років реалізації, фінансові показники). Введення інформації про кількість дослідів для 
конкретних проектів. 

3. Запуск програми розрахунку економічної ефективності інновацій.  
4. Внесення інформації про кількість проміжків групування по кожному року 

окремо та за весь період активності. 
5. Введення мінімальних та максимальних значень за відповідні інтервали часу на 

основі отриманих розрахунків за кожний рік та за всі роки. 
6. Запуск програми виводу даних. 
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Програмний продукт, реалізований за даним алгоритмом [2, 3], дозволяє 
автоматизувати розрахунки економічної і фінансової спроможності інноваційно-
інвестиційних проектів на всіх стадіях передінвестиційних досліджень. Уся вхідна 
інформація вводиться безпосередньо в робочі таблиці, що полегшує процес її сприйняття, 
коригування і інтерпретації. Вихідними документами є сукупність показників економічної 
ефективності інвестицій, а також табличні і графічні форми, що слугують для аналізу 
фінансової спроможності проекту [2, 3]. 

Програмний продукт дозволяє провести детальний фінансовий аналіз проекту. 
Недоліком даного продукту є занадто висока ступінь узагальненості, що призводить до 
нівелювання особливостей конкретного підприємства або проекту під час оцінювання. 
Результати розрахунків можуть використовуватись як для оцінювання ефективності 
самостійного проекту, так і для вибору варіантів оновлення або реконструкції діючого 
виробництва. Проте, завищена ступінь узагальненості даного процесу призводить до того, 
що потенційному інвестору важко оцінити інноваційну привабливість конкретного 
підприємства, оскільки отримуючи результат, оснований в більшій мірі на оцінці 
економічного середовища, інвестор отримує оцінку, що показує інноваційну привабливість 
галузі або регіону з однаковими зовнішніми умовами. До того ж, така процедура враховує 
тільки фінансову сторону оцінювання підприємства і не передбачає якісного аналізу 
внутрішнього середовища. 

Таким чином, всі розглянуті ПП мають як переваги, так і недоліки. Зазначимо, що 
більшість розглянутих програмних продуктів зосереджені на фінансовому аналізі 
інноваційний проектів, у той час як якісний аналіз підприємства не враховується. Також слід 
відмітити обмеженість у використанні цих ПП для оцінювання інноваційної привабливості 
не проектів, а підприємств чи галузей загалом.  

Базуючись на проведеному аналізі, автори вважають доцільним розроблення нового 
програмного продукту, який буде автоматизувати математичну модель, складену на основі 
апарату нечіткої логіки. Такий підхід дозволить врахувати комплексність поставленої задачі 
та отримати агреговану оцінку, що буде враховувати не тільки фінансову сторону, а й якісні 
параметри розвитку підприємства, галузі чи проекту. Таким чином, розробка такого ПП 
дозволить розв’язати одразу дві задачі: отримання комплексної оцінки та оцінювання 
інноваційної привабливості не лише конкретного проекту, але й підприємства чи галузі 
загалом. 
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У статті здійснено опис кореляційного аналізу емпіричних даних, на підставі якого зроблено 
припущення про позитивний вплив інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки 
держави.  
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Переважна більшість дослідників у галузі міжнародних відносин,  одностайні у 
твердженні, що сучасна економічна дипломатія здійснює значний вплив на 
зовнішньоекономічну діяльність країн та глобальну економічну систему в цілому. Великий 
спектр її інструментів досить успішно застосовується для інтенсифікації товарно-
інвестиційних потоків, подолання бар'єрів у міжнародній торгівлі, вирішення різноманітних 
конфліктів та збоїв ринку, створення атмосфери довіри між партнерами, сприяє 
вирівнюванню інформаційної асиметрії і т. ін. Але чи має факт використання 
дипломатичного інструментарію в міжнародних економічних відносинах емпіричний сенс? 
Наскільки значущим є вплив економічної дипломатії на торгівлю та інвестиційні потоки? Як 
цей вплив відображається на загальному рівні економічної безпеки держав?  

Нові, досить якісні аналітичні публікації на пострадянському просторі, присвячені 
економічній дипломатії, не дають однозначної відповіді на ці питання, позаяк ці публікації 
мають переважно теоретичний характер.  Натомість, західним вченим вдалося значно 
поглибити розуміння даної наукової проблеми, оскільки у світовій науці впродовж двох 
останніх десятиріч економічна дипломатія розглядається не лише як актуальна тема 
теоретичних, але й прикладних та емпіричних досліджень. 

Як правило об’єктом  цих досліджень є політико-дипломатична та 
зовнішньоекономічна мережа окремої країни, що складається з посольств, консульств, 
агентств з просування експорту (англ. export promotion agencies, далі EPA),  агентств з 
заохочення інвестицій (англ. investment promotion agencies, далі IPA), торгових 
представництв різних рівнів. Зазвичай у цю мережу залучаються також державні візити, 
економічні переговори, угоди, постійно діючі міждержавні органи високого рівня та ін.  

Показовими у цьому розумінні є публікації результатів емпіричних досліджень 
Світового банку щодо ефективності IPA і EPA у розвинутих країнах. Згідно з цими 
дослідженнями, агентства  мають сильний і статистично значущий вплив на вітчизняний 
експорт та залучення ПІІ. В середньому 10%-е збільшення бюджетного фінансування 

http://www.npu.edu.ua/index.php/en/home�
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направленого на стимулювання інвестицій призводить до  збільшення потоків ПІІ на 7,5 % 
[1] і кожен додатковий долар, витрачений на стимулювання експорту, збільшує експорт  на 
40 доларів для середньостатистичного агентства [2]. 

Тема внеску дипломатичних служб у збільшення торгівельних та інвестиційних 
потоків досліджувалась професором Каліфорнійського університету А. Роузом (Andrew K. 
Rose) [3]. На основі економетричного аналізу попередньо зібраних емпіричних даних, він 
уперше розкрив позитивний економічний ефект роботи посольств і генеральних консульств. 
Наприклад вчений доводить, що відкриття посольства або додаткового консульства в країні 
перебування пов'язана зі зростанням експорту у цю країну на 6-10%. Згідно з розрахунками 
професора Сорбонни М. Маурел (Mathilde Maurel) та Е. Афмана (Emiel Afman) з 
Університету Амстердама, відкриття посольства має такий же ефект, як і зниження в межах 
від 2-х до 12-ти відсоткових пунктів адвалерного тарифу [4].  

Професор Університету Еразмуса в Гаазі, П. ван Бергейк (Peter A.G. van Bergeijk) та 
ін., вивчаючи феномен неоднорідності у впливі інструментів економічної дипломатії на 
міжнародні товарні та інвестиційні потоки, підрахували, що робота посольств та генеральних 
консульств має більш виражений економічний ефект, ніж робота почесних консульств та 
торгових представництв [5].  Крім цього П. ван Бергейк та Сельвін Мунс (Selvin Moons) 
здійснили унікальний мета-аналіз значущості впливу економічної дипломатії. Ними було 
зібрано величезну кількість результатів емпіричних досліджень та статистичних даних, 
опублікованих у наукових журналах та Інтернет ресурсах за останні 10-15 років. За 
допомогою ряду математичних моделей було опрацьовано ці дані та зроблено економетричні 
розрахунки, що на емпіричному рівні доводять прямий вплив інструментів економічної 
дипломатії на інтенсивність торгово-інвестиційних потоків [6].  

Цікавими також є емпіричні дослідження  нідерландських економістів Г. Крюсена 
(Harold Creusen) і А. Лежура (Arjan M. Lejour) [7], [8] щодо використання торговельних місій 
і державних візитів в якості інструментів сучасної економічної дипломатії. Значна робота 
була пророблена щодо вивчення впливу двосторонніх відносин на потоки ПІІ. Дослідження 
показують позитивний та істотний вплив дипломатичного співробітництва між країнами, в 
яких схожі зовнішньоекономічні політики. Так, професори Гарі Біглейзер (Gary Biglaiser) з 
Університету Північної Кароліни та Карл Р. Де Роуен (Karl R. De Rouen) з Університету 
Алабами провівши емпіричні дослідження, виявили таку закономірність: якщо політика 
зміцнення економічної безпеки якоїсь певної країни подібна до тої, що має США, якщо 
країна має подібну до США зовнішньо торгівельну політику, то потік ПІІ зі США до такої 
країни значно більший та інтенсивніший, ніж до будь-якої іншої країни [9]. Загалом усі 
перераховані вище дослідження як на теоретичному, так і на емпіричному рівні розкривають 
позитивні і значущі показники впливу економічної дипломатії на ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності держав. 

Засновуючись на певному досвіді західних вчених, котрі безумовно є піонерами в 
даній галузі, ми вирішили дослідити дієвість економічної дипломатії, виходячи з українських 
реалій. Тобто на емпіричному рівні виявити можливий позитивний зв'язок між: з одного боку  
інструментами економічної дипломатії (які зазвичай використовуються у світовій науковій 
літературі), з іншого – імпорту, експорту, загального товарообігу та обсягів залучених в 
Україну інвестицій.  

Наукова гіпотеза, якою ми керуємося у своєму дослідженні, полягає в тому, що 
інструменти економічної дипломатії впливаючи на інтенсивність торгово-інвестиційних 
потоків, підвищують рівень макроекономічної, інвестиційної та зовнішньоекономічної 
безпеки України. А ці функціональні складові економічної безпеки у свою чергу, в 
сукупності з іншими (енергетичною, виробничою, продовольчою та ін.), суттєво корегують 
загальний інтегральний показник економічної безпеки держави. 

Для того, щоб довести, або спростувати цю гіпотезу, нами був розроблений алгоритм 
дослідження, який передбачає збір та обробку емпіричних даних, кореляційно-регресійний 
аналіз залежності первинних змінних, застосування ряду інших математичних розрахунків і 
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моделей та теоретичне обґрунтування отриманих результатів. У даній статті описано перші 
кроки цього алгоритму, а саме: пошук і збір емпіричних даних,  що будуть 
використовуватись у дослідженні як первинні залежні змінні  та здійснення кореляційного 
аналізу, який, за нашим припущенням, має показати позитивний зв'язок між згаданими 
дипломатичними та економічними змінними.  

З метою якомога повніше перевірити висунуту нами наукову гіпотезу, було вирішено 
зібрати дані по 29 країнам – економічним партерам України, що були розподілені на 5 
наступних груп: країни - найбільші торгові партнери України (13 країн); країни - найбільші 
інвестори України (13 країн); країни G-7 та Південна Корея (8 країн); суміжні країни (7 
країн); країни - партнери України по ГУАМ (3 країни). 

Загалом усі країни, що внесені до згаданих груп мають з Україною постійні, 
довготривалі та плідні політико-економічні зв’язки. Часові межі вибірки даних по 
макроекономічним показникам взято за період з 2004 по 2013 рік включно, тобто за 10 років. 
Що стосується дипломатичних інструментів, то тут вирішено зробити вибірку даних з часу 
встановлення дипломатичних відносин до 2013 року. У підсумку зібрано досить суттєвий 
обсяг статистичних даних, необхідних для ґрунтовного  дослідження і на основі яких можна 
буде робити певні висновки, припущення і прогнози. 

Першим кроком до систематизації та аналітичної обробки зібраних емпіричних даних 
є кореляційний аналіз. Його метою є виявлення лінійної залежності економічних показників 
(у) від впливу інструментів економічної дипломатії (х).  

Кореляційний аналіз, здійснено за допомогою програми Microsoft Office Excel. Його 
результати ілюструють три матриці (табл. 1, 2, 3).  

Матриця 1. Показує коефіцієнт кореляції, тобто числову оцінку залежності первинних 
змінних у від інструментів економічної дипломатії х. Коефіцієнт кореляції належить 
проміжку [-1;1]. Тобто значення 1 показує абсолютний зв'язок; значення від 0,6 до 1 показує 
прямий суттєвий зв'язок; від 0,4 до 0,5 середній зв'язок; від 0,3 до 0,1 малий, не суттєвий 
зв'язок; від 0,1 до 0 слабкий зв'язок; і від -0,1 – слабкий від’ємний зв'язок. Загалом значення 
від -0,3 до 0,3 показують несуттєвий, статистично не значущий зв’язок. Отже чим ближче 
показник коефіцієнта кореляції до 1, тим суттєвіший зв'язок між значеннями х та у.  

Матриця 2. Показує значущість зв’язку між значеннями х та у за критерієм Ст’юдента. 
Для даного розрахунку використовують формулу: 

 
Де R - коефіціент кореляції, k-2 - число ступенів свободи.  
Тут емпіричне значення t-відношення належить проміжку [0;∞ ], але мінімальною 

критичною межею при рівні надійності 0,95 - є значення 2,160369. 
Матриця 3. Показує рівень адекватності отриманих даних по усіх значеннях 

залежності х і у. Тут рівень надійності (ймовірність того, що коефіцієнт кореляції є 
статистично значущим) належить проміжку [0;1] і його значення дають можливість оцінити 
ймовірність, з якою можна прийняти гіпотезу про наявність зв’язку між х і у, а також 
з’ясувати наскільки можна спиратись на отримані результати кореляційного аналізу в 
подальших розрахунках. Отже: 

Таблиця 1 
Матриця 1. Коефіцієнти кореляції 

зн. дані R товарообіг (у1) R експорт (у2) R імпорт (у3) R ПІІ (у4) 
у  1 1 1 1 
х1 іноземні посольства 0,990237 0,937209 0,999993 0,165705
х2 посольства України 0,977056 0,998843 0,939009 0,076981
х3 іноз. консульства (г.) 0,356693 0,354661 0,349163 0,118071
х4 консульства Укр. (г.) 0,874304 0,837746 0,876271 0,136618
х5 іноз. консульства (п.) 0,174719 0,192335 0,15886 0,433702
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х6 консульства Укр. (п.) -0,01196 0,008755 -0,02518 0,05094
х7 ін. візити рівня. г. д. 0,592176 0,606283 0,568584 -0,13118
х8 ін. візити вис. рівня 0,8389 0,834631 0,820953 0,03048
х9 у. візити рівня. г. д. 0,655253 0,6582 0,637426 -0,05106
х10 у. візити вис. рівня 0,879268 0,865828 0,866252 0,087371
х11 пост. двост. органи 0,317035 0,288432 0,327271 -0,10521
х12 угоди 0,826465 0,788615 0,830464 -0,06209
х13 українська діаспора 0,825782 0,823697 0,806805 0,036271
х14 укр.громад.орг-ції 0,724146 0,707853 0,716821 0,109246
 

Таблиця 2 
Матриця 2. Значущість за критерієм Стьюдента 

t-емп 
зн. дані R товарообіг (у1) R експорт (у2) R імпорт (у3) R ПІІ (у4) 
х1 іноземні посольства 92,34839 34,93363 3591,455 2,184368
х2 посольства України 59,63695 270,0159 35,49689 1,003734
х3 іноз. консульства (г.) 4,963494 4,931139 4,843983 1,545732
х4 консульства Укр. (г.) 23,41666 19,94413 23,64271 1,792844
х5 іноз. консульства (п.) 2,306825 2,547923 2,091744 6,257233
х6 консульства Укр. (п.) 0,155485 0,113821 0,327462 0,663082
х7 ін. візити рівня. г. д. 9,553492 9,910945 8,98537 1,720265
х8 ін. візити вис. рівня 20,03676 19,69867 18,69081 0,396421
х9 у. візити рівня. г. д. 11,27638 11,36571 10,7546 0,664692
х10 у. візити вис. рівня 23,99709 22,49619 22,5403 1,140184
х11 пост. двост. органи 4,345628 3,916041 4,502478 1,375303
х12 угоди 19,08397 16,67297 19,37992 0,808776
х13 українська діаспора 19,03432 18,88444 17,75243 0,47183
х14 укр.громад.орг-ції 13,65031 13,02747 13,36475 1,428751

 

Таблиця 3 
Матриця 3. Значущість t-відношення 

зн. дані R товарообіг (у1) R експорт (у2) R імпорт (у3) R ПІІ (у4) 
х1 іноземні посольства 1 1 1 0,952149
х2 посольства України 1 1 1 0,666175
х3 іноз. консульства (г.) 0,999741 0,999726 0,999679 0,853841
х4 консульства Укр. (г.) 1 1 1 0,903715
х5 іноз. консульства (п.) 0,961828 0,975712 0,943345 0,999971
х6 консульства Укр. (п.) 0,121172 0,088882 0,251468 0,481137
х7 ін. візити рівня. г. д. 1 1 0,999999 0,890917
х8 ін. візити вис. рівня 1 1 1 0,301775
х9 у. візити рівня. г. д. 1 1 1 0,482135
х10 у. візити вис. рівня 1 1 1 0,725219
х11 пост. двост. органи 0,999207 0,998228 0,999405 0,807725
х12 угоди 1 1 1 0,566803
х13 українська діаспора 1 1 1 0,35513
х14 укр.громад.орг-ції 1 1 1 0,823339
 

З отриманих результатів можна зробити певні попередні висновки. Значну лінійну 
залежність змінних х та у можна спостерігати в роботі українських та іноземних посольств 
(причому в роботі і українських, і іноземних посольств найбільш значущий зв'язок 
зафіксовано щодо експорту своїх країн, і це є цілком природно); значний зв'язок по експорту, 
імпорту, товарообігу зафіксовано в роботі українських генеральних консульств; середню і 
високу залежність показують візити на рівні голів держав та візитів високого рівня 
відповідно; також значну залежність показує наявність діючих міждержавних угод та 
чисельність діаспори і українських громадських організацій в країнах перебування. Однак ці 
позитивні результати стосуються лише експорту, імпорту і загального товарообігу.  
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Що ж стосується обсягів залучених інвестицій, то виходячи з кореляційних 
коефіцієнтів стовпчика (у4) матриць 1 і 2, жоден з досліджуваних інструментів економічної 
дипломатії не справляє суттєвого впливу на обсяги залучених  ПІІ. За винятком хіба-що 
іноземних почесних консульств, які дають середнє значення лінійної залежності. Цей 
виняток  лише  підтверджує правило. Його можна було б сприйняти як певну похибку 
аналізу, однак показник значущості  t–відношення показує високу, близьку до 1 степінь 
адекватності і вірогідності результатів підрахунку.  

Отримані результати кореляції, що стосуються ПІІ можуть свідчити не лише про 
слабкий вплив української економічної дипломатії на обсяги залучених в Україну інвестицій 
(в Україні наприклад відсутні такі інституції, як вже згадувані нами агенції з заохочення 
інвестицій), але і про слабку інвестиційну політику України, про загальний несприятливий 
інвестиційний клімат у нашій державі. Ці невтішні результати можуть бути сприйняті як 
своєрідний індикатор степені довіри світової ділової спільноти до української економіки.   

Західні дослідники на емпіричному рівні доводять, що вплив інструментів 
економічної дипломатії на обсяги залучених ПІІ існує і він досить суттєвий. Але ці 
дослідження стосуються розвинутих країн, де створено сприятливий інвестиційний клімат. В 
Україні ж про це говорити зарано. Так, за підсумками рейтингу інвестиційної привабливості 
«Doing Business-2014», який щорічно здійснює Світовий банк, - Україна хоча й піднялася на 
28 позицій порівняно з «Doing Business-2013» , однак посідає лише 112-е місце серед 189 
країн [10]. Звичайно можна припустити, що наше дослідження використовуючи дані за 
період 2004-2013 р.р., не враховує нинішню ситуацію. Дійсно, пройшов певний час і за 
останніми даними опублікованими у звіті експертів Світового банку і Міжнародної 
фінансової корпорації (IFC), Україна увійшла до сотні країн рейтингу Світового банку за 
легкістю ведення бізнесу Doing Business-2015, поліпшивши за 2014 рік свої позиції відразу 
на 16 пунктів і зайнявши 96-те місце з 189.  

Проте, як зазначають фахівці, рейтинг Doing Business не є єдиним і найголовнішим. В 
низці інших рейтингів прогрес України незначний. Так, за індексом 
конкурентоспроможності держава посідає 76 місце, покращивши ситуацію в порівнянні з 
2013 роком лише на 8 пунктів. За індексом економічної свободи - почесне 155 місце, за 
індексом сприйняття корупції вже кілька років - незмінне 144 місце [11]. Вочевидь саме цю 
ситуацію можуть наочно ілюструвати результати проведеного нами кореляційного аналізу 
даних, у частині впливу інструментів економічної дипломатії на обсяги залучених в Україну 
інвестицій.  

Отже, за результатами проведеного нами кореляційного аналізу емпіричних даних, 
виявлено суттєвий статистично значущий зв’язок між інструментами економічної дипломатії 
і показниками з експорту, імпорту та загального товарообігу. Що ж стосується залучених 
обсягів ПІІ, то тут суттєвого зв’язку не виявлено. Звідси можна попередньо припустити, що 
інструменти економічної дипломатії справляють позитивний вплив на зовнішньоекономічну 
та макроекономічну безпеку держави, але в частині інвестиційної безпеки цей вплив є 
незначний.  
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MULTI-INDEX MODELS AND METHODOLOGICAL BASE FOR  
INNOVATIVE AND INVESTMENT ANALYSIS OF ENTERPRISES 

 
The article says about methodological basic concepts for analysis of innovation investment activity of 

enterprises,  application multi index models for  estimation of economic efficiency of projects, consideration the 
directions of distribution of financial assets. 

Keywords: multi-index models,  industry index models, methodological basic, investment activity, innovative activity,  dividend 
discount model, constant growth model, types of marketable financial securities, financial asset, direct and  indirect investing. 

 

The problem statement. Economic development of regions depends on a size and efficiency 
of the use of investment potential. The development of the market environment, dynamic and 
turbulent nature of its operation require fundamental changes of the organizational forms of social 
economy and changes in management analysis of innovation and investment activity of domestic 
enterprises. High level economic development, according to experience of industrially developed 
countries, is ensured by the number of conditions. Principal conditions of economic development 
are accumulated research and technology, industrial, investment potential, institutional impact on 
technological progress and state support of innovative transformations Economic deformations 
prove expediency for activating and increasing of  innovation investment processes efficiency in the 
industry and minimization of impact of factors slowing them down. Considerable impact on 
innovation investment activity, market dominance, competiveness in the industry has capacity of 
innovation potential. Under these conditions, the study of theoretical principles and practical 
measures concerning the development of domestic production by means of implementation of its 
innovative potential assumes significance [1, page 18; 2, page 27].    

The latest researches and publications analysis.  Research of innovation investment 
potential production, its structure and methods for evaluation, innovation investment into 
enterprises development was conducted  in the studies by foreign and domestic scientists: О. 
Amosha, V. Аndriychuk, V. Ambrosova, І. Balabanovа, S. Volodina, P. Haydutskiy, V. Heydzya, 
О. Hudz, О. Datsiia,   М. Zubtsia, M. Kysil, О. Krysalny, М. Kropivka, L. Kolosova, P. 
Makarenko, М. Malika, L. Martiusheva, V. Mesel-Veseliaka, V. Onegin, G. Pidlisetsky, M. Portera, 
І. Prygozhyna, P. Sabluka, V. Seminozhenko, V. Sytnyka, R. Solou, P. Stetsiuk, K. Freeman,           
J. Shumpeter, V. Yurchyshyna, Y. Yakovets’ and others. Authors unanimously state that 
innovations integration stimulates qualitative reformations in the manufaturing that in turn represent 
stimulus for further changes in attainment of excellence. Analysis of the recent scientific materials 
indicates the results of comprehensive research on the development and implementation of the 
elements of innovation and investment mechanism, improvement of the investment climate, some 
economic and statistic calculations. 
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Thus, strategic planning, innovations development management, elaboration of economic 
and financial mechanisms are examined in details. It should be noted that much attention is paid to 
problems of innovation investment management processes on the level of country economics and 
particular industries. However, some problems remain  non-resolved, ill founded. In opinion of the 
author, it should be paid more attention to study dedicated to innovation activity development 
tendencies and formation of management mechanisms on the level of specific enterprises 
considering peculiarities of elaboration of system of analytic indicators for integrated management 
analysis of enterprises innovation activity. Enterprises innovation investment activity is to be 
conducive to formation of evaluation of industry potential development in Odessa region as a 
whole.   

Problem Formulation. The objective of research consists in defining methodological basic 
concepts for analysis of innovation investment activity of enterprises,  application multi index 
models for  estimation of economic efficiency of projects, consideration the directions of 
distribution of financial assets. 

In this article author  examines both multi-index models and averaging models. Several of 
the models put forth in the finance literature are discussed as well as some of the empirical evidence 
on their relative merits. 
  Statement of Basic Study Data. Management of enterprise innovation investment activity 
includes basic management functions – planning, organization, motivation, control. However, basic 
management process consists in organization of innovation investment activity over a distance and 
through time requiring formation of efficient organization mechanism that is determination of 
interrelation ways and means for managerial personnel of enterprise in the process of innovations 
management [3, page 28].    

To emphasize, programmatic and methodological issues of integrated analysis should be 
regarded in the following sequence: identification of the object and subject → determination of 
goals and principles of analysis   → elaboration of indicators system → selection of information 
sources → selection of analysis methods → determination of ways of results use. Possibilities for 
efficient control and management depend on how management entity represents object in details. 
Degree of detail is determined by capacity of available initial information and how methods of its 
analysis are developed [4, page 113].  

Multi-index models are an attempt to capture some of the nonmarket influences that cause 
securities to move together. The search for nonmarket influences is a search for a set of economic 
factors or structural groups (industries) that account for common movement in stock prices beyond 
that accounted for by the market index itself. While it is easy to find a set of indexes that is 
associated with nonmarket effects over any period of time, as we will see, it is quite another matter 
to find a set that is successful in predicting covariance that are not market related  [5, page 64].    

Averaging techniques are at the opposite end of the spectrum from multi-index models. 
Multi-index models introduce extra indexes in the hope of capturing additional information. The 
cost of introducing additional indexes is the chance that they are picking up random noise rather 
than real influences. Averaging techniques smooth the entries in the historical correlation matrix in 
an attempt to "damp out" random noise and so produce better forecasts. The potential disadvantage 
of averaging models is that real information may be lost in the averaging process. 

At this point, we should mention that there are other uses for multi-index models besides 
predicting correlation coefficients. Multi-index models can be used to form expectations about 
returns and study the impact of events, as a method for tailoring the return distribution of a portfolio 
to the specific needs of an investor, and as a method for attributing the cause of good or bad 
performance on a portfolio.  

So, we are viewing Multi-Index Models in this article. The assumption underlying the single-
index model is that stock prices move together only because of common movement with the market. 
Many researchers have found that there are influences beyond the market that cause stocks to move 
together. Two different types of schemes have been put forth for handling additional influences. We 
have called them the general multi-index model and the industry index model. 
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There are some words about General Multi-Index Models. Any additional sources of 
covariance among securities can be introduced into the equations for risk and return simply by 
adding these additional influences to the general return equation. Let us hypothesize that the return 
on any stock is a function of the return on the market, changes in the level of interest rates, and a set 
of industry indexes. If Ri

 is the return on stock i, then the return on stock i can be related to the 

influences that affect its return in the following way: 

  cIbIbIbaR iLiLiiii  ***
2

*
2

*
1

*
1

* ...                         (1) 

In this equation I j
*  is the actual level of index j, and  bij

*  is a measure of the responsive-

ness of the return on stock i to changes in the index j. Thus, has the same meaning as in the case of 

the single-index model. A bij
*  of  2 would mean that if the index increased (decreased) by 1%, the 

stock's return is expected to increase (decrease) by 2%. As in the case of the single-index model, the 

return of the security not related to indexes is split into two parts; ai
* , ci  is the expected value of 

the unique return. This is the same meaning it had in the single-index model.   ci  is the random 

component of the unique return. It has a mean of zero and a variance we will designate as  2
сi .  

While a multi-index model of this type can be employed directly, the model would have 
some very convenient mathematical properties if the indexes wore uncorrelated (orthogonal). This 
would allow us to simplify both the computation of risk and the selection of optimal portfolios. 
Fortunately, this presents no theoretical problems because it is always possible to take any set of 
correlated indexes and convert them into a set of uncorrelated indexes. The method for doing so is 
outlined in Appendix A. Using this methodology, the equation can be rewritten as:        

cIbIbIbaR iLiLiiii  ...2211                        (2) 

where all  I j    are uncorrelated with each other. The new indexes still have an economic 

interpretation. Assume I j
*  was a stock market index and  I *

2   an index of interest rates. I 2  is now 

an index of the difference between actual interest rates and the level of interest rates that would be 

expected given the rate of return on the stock market ( I i ). Similarly, bi2  becomes a measure of 

the sensitivity of the return on stock i to this difference. We can think of  bi2  the sensitivity of 

stock it is  return to a change in interest rates when the rate of return on the market is fixed. 
Not only is it convenient to make the indexes uncorrected, but it is also convenient to have 

the residual uncorrected with each index. Formally, this implies that IIc jjiE ([ )]=0 for all j. 

The implication of this construction is that the ability of Equation (3) to describe the return on any 
security is independent of the value any index happens to assume. When the parameters of this 
model are estimated via regression analysis, as is usually done, this will hold over the period of time 
to which the model is fitted. 

The standard form of the multi-index model can be written as follows (basic equation for all 
stocks i= 1,…….. N ): 

cIbIbIbIbaR iLiLiiiii  ...332211                    (3) 

We are viewing  Industry Index Models now. Several authors have dealt with multi-index 
models that start with the basic single-index model and add indexes to capture industry effects. The 
early precedent for this work can be found in King (1966), who measured effects of common 
movement between securities beyond market effects and found this extra market covariance was 
associated with industries. For example, two steel stocks had positive correlation between their 
returns, even after the effects of the market had been removed. 
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If we hypothesize that the correlation between securities is caused by a market effect and 
industry effects, our general multi-index model could be written as: 

  cIbIbIbIbaR iLiLiimimii  ...2211                     (4) 

where: I m  - is the market index; 

I j  - are industry indexes that are constrained to be uncorrected with the market and 

uncorrected with each other. 
Then,  we would like to present the basic dividend discount models. 

The basis for the dividend discount model (DDM) is simply the application of rresent 
value analysis, which asserts that the fair price of an asset is the present ilue of the expected cash 
flows. In the case of common stock, the cash flows are ise expected dividend payouts and the 
expected sale price of the stock at some fume date. The sale price is also called the terminal price 
[5, page 265-267].    

The dividend discount model can be expressed mathematically as follows: 
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where:   P = the fair value or theoretical value of the common stock;  
Dt = the expected dividend for year t; 
Pn = the expected sale price (or terminal price) in the horizon year N; 
N = the number of years in the horizon; 
rt = the appropriate discount or capitalization rate for year t. 
The next we will consider сonstant growth model. If future dividends are assumed to grow 

at an assumed rate (g) and a single discount rate is used, then the dividend discount model given by 
Equation (6) becomes: 
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and it can be shown that if N is assumed to approach infinity, Equation (7) is equal to: 
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Equation (3) is called the constant growth model, or the Gordon-Shapiro 
model. An equivalent formulation for the constant growth model is: 

  
gr

g
P D





)1(

0                                  (8) 

where D0 is the current dividend and, therefore, D1 is equal to D0 (1 + g). 
As a result, we will consider three-phase DDM. While we have used the constant-growth 

DDM in our illustrations, the assumption of  constant growth is unrealistic and can even be 
misleading. The version of the DDM most commonly used by practitioners is the three-phase 
DDM. This model issumes that all companies go through three phases, analogous to the concept of 
fie product life cycle. In the growth phase, a company experiences rapid earnings rrowth as it 
produces new products and expands market share. In the transition phase, the company's earnings 
begin to mature and decelerate to the rate of growth of the economy as a whole. At this point, the 
company is in the maturity phase, in which earnings continue to grow at the rate of the general 
economy [5, page 270].   

Different companies are assumed to be at different phases in the three-phase model. An 
emerging growth company would have a longer growth phase than a more mature company. Some 
companies are considered to have higher initial growth rates and, hence, longer growth and 
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transition phases. Other companies may be considered to have lower current growth rates and, 
hence, shorter growth and transition phases. 

In the typical investment organization, analysts supply the projected earnings, dividends, 
growth rates for earnings.  The growth rate at maturity for the entire economy is applied to all 
companies. As a generalization, approximately 25% of the expected return from a company 
(projected by the DDM) comes from the growth phase, 25% from the transition phase, and 50% 
from the maturity phase. However, a company with high growth and low dividend payouts shifts 
the relative contribution toward the maturity phase, while a company with low growth and a high 
payout shifts the relative contribution toward the growth and transition phases [6, page 79]. 

The next we will consider the types of marketable financial securities. There are many ways 
to categorize financial securities.  

An investor can choose to purchase directly any one of a number of different securities, of 
which represent a different type of claim on a private or government entity. Alternatively, an 
investor can invest in an intermediary (mutual fund), which bundles a set of direct investments and 
then sells shares in the portfolio of financial instruments it holds. Because indirect investing 
involves purchasing shares of bundled direct investments, we will discuss indirect investing at the 
end of this section. Direct investment can be divided by the time horizon of the investment. 
Investments in debt that have a life of less than one year are usually called money market 
instruments. These can be further divided according to whether the money market instrument is 
issued by a government entity or a private entity. Investments with maturities of more than one year 
are generally called capital market instruments. The latter can be divided according to whether they 
are debt or equity instruments, and debt instruments can be further divided according to whether 
they are issued by a government entity or a private entity. The final category of financial assets we 
discuss is derivative instruments. They are called derivative instruments because their payoff 
depends on (is derived from) the price of one of the primary assets already discussed. We will now 
discuss each of these categories of financial assets in turn    [7; page 12]. 

Some words about Money Market Securities. Money market securities are short-term debt 
instruments sold by governments, financial institutions, and corporations. The important 
characteristic of these securities is that they have maturities when issued of one year or less. In 
addition, some market securities that we will describe are not actively traded on exchanges. Given 
the minimum transaction size and the inactive trading of some securities, many individuals who 
wish to own these instruments will do so by holding a mutual fund (money market fund). These 
funds are discussed later in this chapter. The major money market instruments are listed in Table 1 
[8; page 12]. 

Table 1 
Money Market Instruments 

Money Market Instruments 
Treasury Bills  
Repurchase Agreement (Repos or RPs) 
 LIBOR 
Negotiable Certificate of Deposit (CDs)  
Bankers Acceptances 
 Commercial Paper 
 Eurodollars 

In Figure 1 we would like to give to your attention the scheme of distribution of financial 
assets. 

Conclusion. As a result, we will  summarize -  how Well Do Multi-Index Models Work. At 
this point it is worth examining how well these multi-index models have performed when the 
parameters are estimated from historical data. Remember, multi-index models lie in an intermediate 
position between the full historical correlation matrix itself and the single-index model in ability to 
reproduce the historical correlation matrix. The more indexes added, the more complex things 
become and the more accurately the historical correlation matrix is reproduced. However, this does 
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not imply that future correlation matrices will be forecast more accurately. Since there are an 
infinite number of multi-index models that can be tried, one cannot unequivocally say that multi-
index models are better or worse than single-index models [5, page 163]. 

 
 

Figure. 1. Types of  Financial assets 
 

Increase of investment attractiveness of domestic enterprises is one of the most important 
priorities of investment politics that in turn has impact on the level of investment market 
development as a whole and some economic sectors, in particular. Thus, conducted research 
provides with opportunity of making integrated managerial analysis of innovation-investment 
activity, determination of innovation and investment potential of domestic industrial enterprises. 
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The article is devoted to analysis of the nature and the dialectical relationship between the categories of 
«economic growth», «economic development», an analysis of the category of «economic security» as a factor in 
economic development.  The article justifies the principles of harmonization of individual, group and national interests 
as the basis of respect for economic security. The features using the network model as an effective mechanism of control 
interests in the economic system. 

Key words:  coordination of interests, network management model, economic security, economic growth, 
economic development 

 

В статті розглянуті сутність та діалектичний зв'язок між категоріями «економічне зростання», 
«економічний розвиток», міститься аналіз категорії «економічна безпека» як чинника розвитку економіки. 
Розглянуто принцип узгодження індивідуальних, групових та національних інтересів як основу дотримання 
економічної безпеки. Досліджено особливості використання мережевої моделі розвитку як ефективного 
механізму управління інтересами в економічній системі. 

Ключові слова: узгодження інтересів, мережева модель управління, економічна безпека, економічне 
зростання, економічний розвиток 
 

Циклічність соціально-економічного розвитку людства обумовлює періодичність 
повторення процесів економічного піднесення та спаду. Наразі світова економіка увійшла у 
фазу економічного спаду, про що свідчать фінансово-економічні кризи. У цих умовах 
актуальності набувають питання розробки і практичного використання інноваційних 
інструментів управління на всіх рівнях: держави, галузі, регіону, суб’єктів господарювання. 
Одним із таких інноваційних інструментів управління є мережева модель, що сприяє 
підвищенню економічної безпеці та розвитку економіки. 

Економічний розвиток національного господарства передбачає дотримання стану 
розширеного суспільного відтворення та економічного зростання  шляхом стабілізації та 
позитивних змін основних макроекономічних параметрів. Питанням економічної безпеки та 
економічного розвитку присвячено ряд наукових праць Г.А. Андрощук, О.В. Арєф’євої, С.М. 
Ілляшенко, Я.А. Жаліло, Г.В. Козаченко, О.В. Кокорєва, О.В. Кендюхова, Т.Б. Кузенко, С.М. 
Марущак, Т.В. Чечелєвої  [1-7].  

Метою статті є розробка теоретико-методичних аспектів управління інтересами 
контрагентів на основі узгодження  індивідуальних, групових та національних інтересів як 
фактору економічного розвитку та економічної безпеки. 

В ході дослідження поставлено та вирішено такі завдання: 
– дослідити сутність та діалектичний зв'язок між категоріями «економічне зростання», 

«економічний розвиток»; 
– уточнити місце категорії «економічна безпека» як чинника розвитку національної 

економіки; 
– розглянути принцип узгодження індивідуальних, групових та національних 

інтересів як основи дотримання економічної безпеки; 
– дослідити особливості використання мережевої моделі розвитку як ефективного 

механізму управління інтересами в економічній системі.   
Виклад основного матеріалу. Процес розвитку розглядається вченими як еволюційно-

послідовна зміна стану господарської системи з переходом на нові, якісно відмітні рівні, що 
ілюструють зростання та зміну її соціально-економічних характеристик. Категорія 
«економічне зростання» відповідає за кількісні зміни, а категорія «економічний розвиток» – 
за якісні зміни національного господарства.  Діалектичний зв'язок між зростанням та 
розвитком в сфері економіки полягає в тому, що розвиток є метою управління економічною 
системою, а зростання є інструментом досягнення зазначеної мети. Категорії «економічний 
розвиток» та «економічне зростання» пов’язані між собою, оскільки «економічне зростання, 
що відображає кількісний приріст продукції, неможливе у довгостроковій перспективі без 
економічного розвитку» [1, с. 9].  

На думку провідних вчених індикатором здатності національної економіки до 
економічного зростання є  економічна безпека. Жаліло Я.А. визначає  економічну безпеку як 
складну багатофакторну категорію, що характеризує здатність національної економіки до 
«розширеного самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного 
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населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу 
нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки у світовій системі господарювання» [2, с.88]. 

Погоджуємось із думкою Жаліло Я.А., який досліджуючи економічну безпеку на рівні 
національної економіки, наголошує на переході від розуміння безпеки як зовнішньо 
керованого процесу забезпечення до внутрішнього процесу формування здатності до 
відтворення.  

Також  Й. Шумптер під розвитком пропонує розуміти лише зміни господарського 
обороту, які породжує економіка за рахунок внутрішніх чинників [3]. Дослідження питань 
збалансованого функціонування та розвитку економічних систем базується на поняттях 
«збалансованість» та «дисбаланс». Дисбаланс означає «відсутність рівноваги, відсутність 
балансу, у більш широкому значенні – невідповідність. Баланс, в свою чергу,  характеризує 
певне співвідношення взаємопов’язаних показників будь-якого явища, наприклад 
економічної системи»[6, с. 15]. 

Економічний дисбаланс трактується з двох позицій:  
– відсутність ринкової рівноваги (рівновага попиту та пропозиції на ринку); 
–  відсутність стійких тенденцій рівномірного  розвитку економіки [6, с. 20]. 

На глобальному рівні виділяють наступні сфери, в яких оцінюються дисбаланси: 
1. Наявність деякого матеріального ресурсу (мінеральні ресурси, фінансові ресурси, 

людські ресурси, виробничі ресурси, інформаційні ресурси); 
2. Обсяги виробництва матеріальних та нематеріальних благ (ВВП, окремі види 

сировини та продукції); 
3. Якість життя суспільства, що вимірюється якістю та кількістю споживаних благ; 
4. Наявність деяких можливостей, що надаються громадськими й державними 

інститутами: освіта, економічні і політичні свободи, захист правопорядку, медичне 
обслуговування та ін.. 

5. Рівень розвитку суспільства / економіки (рівень освіти, технології, культури, 
демократії). 

Економіка з позицій загальної теорії систем побудована на основі принципу 
цілісності, структуризації та ієрархічності і  характеризується такими елементами [6, с. 16]:  

–  структура системи, як стійка упорядкованість її елементів і зв’язків (індивідуум, 
суб’єкти господарської діяльності, держава); 

– функція системи, яка характеризує прояв її властивостей у даній сукупності 
відносин і є способом дії системи при взаємодії із зовнішнім середовищем (виробництво, 
перерозподіл, споживання, обмін) ( рис. 1).  

Фундаментальним принципом дотримання економічної безпеки та забезпечення 
економічного розвитку є узгодження індивідуальних, групових та національних інтересів. 
Інтерес, як економічна категорія є важливою складовою понятійного апарату економічної 
безпеки. Економічний інтерес потрібно розуміти як реальний, зумовлений відносинами 
власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо 
задоволення динамічних систем індивідуальних потреб. Економічний інтерес, його 
об'єктивний зміст, форми вияву реалізуються через різні види діяльності суб'єктів 
господарювання, у процесі якої об'єктивно виникають і розвиваються виробничі відносини.  

Єдність і протилежність економічних інтересів виступають джерелом руху  їх як 
цілісної системи., перетворюючи тим самим економіку на режим саморегульованої 
сукупності зв'язків і відносин між її учасниками.  

Економічні інтереси відіграють функціональну роль у системі виробничих відносин, 
«опосередковуючи взаємодію діалектичних суперечностей –  неперервності та дискретності 
розвитку економічної системи і породжує об'єктивні економічні суперечності, що є 
джерелом поступального прогресивного розвитку та одночасного вдосконалення 
економічної системи й економічних інтересів» [4, с. 459]. Водночас цілеспрямоване 
використання економічних інтересів як усвідомленої форми потреб людини займає досить 
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важливе місце в управлінні на макро- та мікроекономічному рівні.  В умовах узгодженої 
взаємодії зі стимулами інтереси є: об'єктом управління; інструментом впливу на суб'єктів 
економічних відносин;  рушійною силою розвитку економічної системи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Управління інтересами на основі мережевої форми організації економіки  
(розробка автора) 

 

Рівні економічної безпеки індивідуума, суб’єктів господарської діяльності  і держави є 
цілісними та неподільними  Здійснення індивідуальних відтворювальних процесів і їхнє 
перетворення на процес суспільного відтворення можливі лише за умови органічного 
поєднання робочої сили (індивідуум), засобів виробництва (суб’єкти господарської 
діяльності) та економіко-правового середовища (держава) [2., с.88]. У цьому випадку на 
визначення збалансованості впливають традиційні альтернативи формування мети 
економічної системи – економічна ефективність та екологічність виробництва, зниження 
витрат та дотримання соціальної відповідальності [6, с. 15]. 

Інтересом суб’єкта господарської діяльності є зацікавленість у фінансовій стійкості та 
стабільності, економічному зростанні, оптимальному та ефективному ресурсному, кадровому 
та управлінському забезпеченні та інформаційно-правовому захисті [5, с. 66]. Головна 
суперечність економічних інтересів, інтересів економічної безпеки різних рівнів полягає у 
змісті відтворювальних процесів, який на рівні індивідуума проявляється у споживанні; на 
рівні суб’єкта господарської діяльності – у забезпеченні бізнес-процесу (виробництва); на 
рівні держави – у перерозподілі ресурсів. 

Об’єднання різноманітних за змістом інтересів та індивідуальних відтворювальних 
процесів відбувається на стадії обміну, в процесі якого: 

 індивідуум пред’являє державі і суб’єкту господарської діяльності  свою працю, 
отримує натомість заробітну плату; сплачує суб’єкту господарської діяльності   кошти, 
отримує  товари і послуги; сплачує державі податки та збори, отримує - соціальні виплати та 
послуги; 

 суб’єкт господарювання надає іншим суб’єктам господарської діяльності, 
населенню і державі свій продукт, отримуючи натомість його вартість; сплачує індивідууму 
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заробітну плату, споживаючи його робочу силу; сплачує іншим суб’єктам господарської 
діяльності кошти, отримуючи сировину, матеріали та комплектуючі; сплачує державі 
податки та збори,  отримуючи підтримку рамкових умов ведення бізнесу та інші регуляторні 
послуги; 

 держава надає населенню і суб’єктам господарської діяльності суспільні 
послуги і соціальне забезпечення, отримуючи натомість податки та збори; сплачує 
населенню заробітну плату, споживаючи його робочу силу; сплачує суб’єктам господарської 
діяльності кошти, отримуючи необхідні для реалізації його прямих функцій товари та 
послуги [4, с.90]. 

Успішність процесу розподілу, який забезпечує узгодженість інтересів економічної 
безпеки всіх трьох рівнів і, власне, процес суспільного відтворення, залежать від 
еквівалентності цього обміну. Якщо симетричний обмін у рамках наведених пар не 
відбувається, одна із сторін починає потерпати від невідновлюваної втрати частки свого 
відтворювального ресурсу і змушена уживати односторонніх заходів щодо захисту власної 
економічної безпеки [4, с .90]. Збурення в еквівалентності обміну, в кінцевому підсумку, 
спричинюються трьома основними чинниками: проблемою оцінки; готовністю платити 
(здатність контрагентів виставляти для обміну відповідний еквівалент); трансакційними 
витратами [4, с .90-93]. 

Відбувається еволюція економічної системи до формування мережевої економіки, в 
якій основним джерелом підвищення прибутку компанії є вже не конкуренція, а кооперація 
та співпраця. Серед переваг таких мережевої організації економічної діяльності є наступні [2, 
с. 274]: 

 можливість отримання послуг, які виходять за межі сфери діяльності  окремого 
підприємства; 

 підвищення ефективності та гнучкості компаній за рахунок розширення спеціалізації; 
 отримання переваг від масштабу при збереженні переваг малого і середнього бізнесу; 
 встановлення довгострокових зв’язків між виробником і споживачем; 
 підвищення сталості розвитку, поліпшення підприємницького клімату в регіоні за 

рахунок узгодженого впливу на місцеву та державну економічну політику. 
Необхідно враховувати специфіку організації мережевої моделі співпраці суб’єктів 

господарської діяльності та держави залежно від типу економіки: перехідної, 
недокапіталізованої та ринкової (табл. 1). 

Таблиця 1 
Особливості організації мережевої форми взаємодії для різних типів економіки 
Тип економіки Особливості організації мережевої форми взаємодії 

Перехідна економіка 
Наявність значних диспропорцій у галузевому та 
регіональному розподілі капіталів, що обмежує потенціал 
традиційних засобів підвищення ефективності виробництва 

Недокапіталізована 
економіка 

Можливість використання незначного інвестиційного 
потенціалу індивідуумів, суб’єктів господарювання та 
держави. Підвищення ефективності економічної діяльності 
за рахунок організаційних зрушень, які потребують 
відносно невеликих інвестиційних витрат 

Ринкова економіка 

Існування відносної пропорційної насиченості капіталами, 
що урівноважує можливості зниження виробничих витрат, 
створює умови для організації співпраці суб’єктів, які мають 
різну конкурентну вагу  

 

Визначальними складовими розвитку мережевої моделі в Україні на сучасному етапі є 
наступні  

1. Встановлення раціональної межі розукрупнення економічних суб’єктів та 
використання переваг функціонування великого бізнесу. Великі бізнес-групи витісняють 
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дрібних посередників, знижують накладні та трансакційні витрати, відновлюються системи 
зв’язків між підприємствами, задіяними в єдиних технологічних процесах, спостерігаються 
консолідація та раціоналізація використання фінансових ресурсів, поєднання трейдерського 
та банківського капіталів. 

Потрібно враховувати  ризики безконтрольного зростання великого бізнесу: 
ймовірність зростання структурних диспропорцій у розвитку галузей за умов 
загальмованості міжгалузевих та міжрегіональних потоків капіталів; використання нестійких 
механізмів консолідації фінансово-промислових груп, що підвищує їх залежність від 
місцевого й центрального керівництва. 

Сферою відповідальності держави в процесі розукрупнення економічних суб’єктів є 
забезпечення конкурентності економічних відносин та запобігання проявам монопольної 
поведінки на вітчизняному ринку. 

2. Підвищення організованості економічного середовища шляхом формування 
вертикально інтегрованих структур. Такі структури суттєво зменшують трансакційні та 
накладні витрати, підвищують прогнозованість та динамічність виробничих процесів.  

3. Встановлення кооперації малого і середнього бізнесу з великим шляхом формування 
субпідрядних систем, франчайзингових, лізингових та інших структур. Така кооперація 
потребує формування відповідного нормативно-правового середовища та створення 
достатньої кількості малих підприємств, спроможних забезпечити співпрацю, як на рівні 
підприємств, так і на рівні найманих працівників (за рахунок стоврення нових робочих 
місць).  

4. Розвиток горизонтальної інтеграції та формування кластерних мереж, як 
географічно близькі груп взаємопов’язаних компаній, постачальників, служб сервісу та 
пов’язаних з ними інституцій у конкретному полі діяльності. Така форма ведення бізнесу 
потребує координації  спільних зусиль та дозволяє доповнити та підвищити потенціал 
контрагентів. Кластер підвищує продуктивність фірми за рахунок зниження трансакційних 
та накладних витрат), зміцнює спроможність до інновацій, стимулює створення нового 
бізнесу завдяки зменшенню вхідних бар’єрів [2, c. 275-276]. 

Отже, приходимо до висновку, що економічний розвиток, як багатофакторний процес 
відображає еволюцію господарського механізму і зміну на цій основі економічних систем. 
Здатність економічної системи до відтворення базується на внутрішніх мотивах та інтересах, 
відповідно до стадій суспільного відтворення: виробництво, розподіл, обмін та споживання, 
на яких проявляється суперечність або об’єднання економічних інтересів.  

Зв'язок між економічним зростанням і розподілом доходу розкривається через 
критерій економічної ефективності. Дослідження цього питання на інституційній платформі 
призводить до необхідності включення в аналіз критерію соціальної справедливості, який 
може бути джерелом конфліктів або згоди і, відповідно, сприяти збільшенню або економії 
трансакційних витрат. Подальше підвищення ефективності й конкурентоспроможності 
виробництв та галузей потребує мінімізації трансакційних та накладних витрат, підвищення 
керованості та гнучкості виробництв шляхом налагодження оптимальної взаємодії з 
постачальниками та споживачами, як контрагентами на підставі спільної власності на 
активи, договірних відносин або неформальних угод.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО 

АНАЛИЗА  
 

Метод корреляционно-регрессионного анализа даёт возможность оценки  влияния 
структурных сдвигов на уровень социально-экономического развития страны, происходящих 
внутри отдельных отраслей экономики. О позитивном или, наоборот, негативном 
воздействии этих сдвигов можно говорить лишь в тех случаях, когда в основе исследования 
лежат статистические методы анализа. В частности, мы предлагаем исследовать взаимосвязь 
показателей отраслевой структуры промышленного производства с индикаторами 
экономического развития страны с помощью многофакторных регрессионных моделей. 
Регрессионная модель, отображая уравнение связи между результативным признаком и 
несколькими факторными признаками, оценивается на нахождение параметров регрессии, 
для которого используется метод наименьших квадратов разработанный К.Ф.Гауссом. Он 
состоит в минимизации суммы квадратов отклонений фактически измеренных значений 
зависимой переменной Y от ее значений, вычисленных по уравнению связи с факторными 
признаками.    

В работе проведено исследование, в котором статистическими методами были 
выделены наиболее значимые факторные связи индикаторов отраслевой структуры 
промышленности с валовым внутренним продуктом (ВВП) страны. Выбор указанного 
показателя в качестве результативного обусловлено ролью в характеристике социально-
экономических явлений. Так, производство ВВП является важнейшим индикатором уровня 
социально-экономического развития страны. Факторами-аргументами регрессионных 
моделей выступили показатели темпов роста продукции отдельных отраслей 
промышленного производства: X1 - электроэнергетики; Х2 - топливной промышленности; Х3 - 
металлургической; Х4 - химической и нефтехимической промышленности; Х5 - 
машиностроения и металлообработки; Х6 - лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности; Х7 - промышленности строительных материалов; Х8 - лёгкой 
промышленности; Х9 - пищевой промышленности;  Х10 - других отраслей. 

В исследовании использованы временные ряды темпов роста ВВП и отраслей 
промышленности Республики Узбекистан за 2000-2013 годы. Темпы роста являются 
основополагающим индикатором при формировании той или иной структуры экономической 
системы. 
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Для исследования факторов эффективности структуры промышленного производства 
предложено использовать путь построения моделей в виде нелинейных уравнений 
множественной регрессии, которые являются аналитической формой фактической 
зависимости моделируемых показателей от различных факторов, который имеет вид: 

)(....)()()( 22110 nnt xLnaxLnaxLnaayLn   (1) 

где Уt - расчетное значение моделируемого признака, которое представляет собой 
оценку теоретического значения У при фиксированных значениях переменных X1, Х2, ..., Хn; 

a0 – свободный член уравнения регрессии; 
a1, a2,…an – коэффициенты регрессии; 
n - число факторов-аргументов. 
Коэффициенты уравнения множественной регрессии показывают коэффициенты 

эластичности. Коэффициенты эластичности фактора xi говорит о том, что при отклонении 
величины данного фактора от средней величины на 1% и при отвлечении от сопутствующего 
отклонения других факторов, входящих в уравнение, результативный признак отклонится от 
своего среднего значения на ei процентов от у.  

Многофакторная система требует множества показателей тесноты связей, имеющих 
разный смысл и применение. Основой измерения связей является матрица парных 
коэффициентов корреляции. На основе этой матрице можно судить о тесноте связи факторов 
с результативным признаком и между собой. Хотя все эти показатели относятся к парным 
связям, матрицу можно использовать для предварительного отбора факторов для включения 
в уравнение регрессии.  

В результате построения матрицы парных коэффициентов корреляции и отборе 
наиболее существенных аргументов была рассчитана многофакторная регрессионная модель 
зависимости темпов роста валового внутреннего продукта от темпов роста продукции 
отраслей промышленности, которая  имеет следующий вид: 

)(12,0)(29,0)(06,0)(25,0)(13,081,1)( 97532 xLnxLnxLnxLnxLnyLn t 
 Все коэффициенты регрессии значимы по t-критерию. Коэффициент множественной 
корреляции (R) составил 0,907. Коэффициент детерминации (R2=0,822) показывает, что 
вариация темпов роста ВВП на 82,2 % определяется совокупной вариацией факторных 
признаков, включённых в данную модель. Ведущее место по степени влияния оказывает 
темпы роста продукции химической нефтехимической отрасли, продукции отрасли 
строительных материалов. 

Модель адекватна по F-критерию: его расчетное значение составило 6,47, что 
превышает табличное (4,75). 

Числовым значениям коэффициентов уравнения регрессии можно дать 
экономическую интерпретацию. Так, увеличение темпа прироста продукции топливной 
промышленности на 1%  приводит к повышению темпа прироста ВВП на 0,13%, увеличение 
темпа прироста продукции химической и нефтехимической, машиностроительной 
промышленности, промышленности строительных материалов на 1%  приводит к 
повышению темпа прироста ВВП соответственно на 0,24%, 0,06%, 0,29%. Аналогичное 
изменение темпа прироста пищевой промышленности приводит к снижению ВВП на 0,12%. 

По проведенному анализу можно сделать следующие выводы. За четырнадцатилетний 
период темпы роста энергетической, топливной, химической и нефтехимической отраслей 
оказали существенное влияние на темпы роста ВВП, в последние годы увеличивается 
влияние темпов роста продукции машиностроительной промышленности, но остаётся низкой 
влияние отрасли, являющейся «локомотивом» для страны выращивающий хлопок сырец – 
лёгкой промышленности. На наш взгляд нужно увеличить приток инвестиций в эту отрасль, 
разработать привилегированные пути кредитования малого бизнеса, специализированного на 
выпуске продукций лёгкой промышленности, снизить налоги на прибыль, этим путем дать 
возможность расширению производства, увеличению ассортимента продукции легкой 
промышленности. 
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This study analyses trends in the development of knowledge economy; defines its nature as a dominant form of 
production within the structure of modern economy; explains its significance in the progress of current economic and 
social development; and elaborates its requirements for vocational, professional and personal qualities of employees. 
At the same time it analyses patterns in the development of higher education and the relevance of innovative aspects in 
the structure of classic (or traditional) forms and methods of education. Furthermore it determines the potential for 
development of creativity, and therefore also for establishment of new modern forms of education, such as distance 
learning, virtual learning, e-learning and so on.  

Key words: Requirements of knowledge economy, knowledge economy higher education, traditional forms of 
education, new forms of education. 
 

Introduction 
Development of new or knowledge economy became the main direction of technological 

advance and based on it also economic progress at the end of the last century and at the beginning 
of new millennium. Although it is true that global energetic crisis, which happened in the 70s and 
80s, played a part of a catalyst in a process of technological progress, main determinants of these 
revolutionary economic and civilization changes were connected predominantly with the scientific 
development. We can use an analogy with the post-war development, when a need for new 
technical devices and technological processes brought research and development into the spotlight 
of social development. Similarly, a permanent need for new findings and innovations arose at the 
end of 20th century, which could be used in specific branches of economic production.   

Development of knowledge economy has its specifics in different regions and countries 
depending on historical and national conditions, predominant structure of economic production and 
so on. But the main feature of this development is the fact that it becomes unique and irreplaceable 
factor in the progresses of economic development, humanization of social relations and creation of 
conditions suitable for general growth of human personality. Countries and nations identify 
themselves with these values will sooner or later compelled to develop knowledge economy. And 
that is the reason, why in present conditions creating innovative solutions as a basis of knowledge 
economy becomes not only a factor in the advance of civilization processes, but it is also a sphere 
of progress and execution of human abilities [4, p. 1689]. Therefore economic and social policy of 
individual states and also entrepreneurial activities of manufacturing companies are more and more 
based on a so called knowledge triangle.  

In 2000, the European Union in the frame of Lisbon strategy launched an initiative to speed 
up the transition to a knowledge-based society over the next 10 years. The policy initiatives that 
ensued put a strong emphasis on progress in the research, education and innovation areas. The links 
between these policy domains did not receive the same attention. A new, streamlined knowledge 
agenda has now been put at the core of the growth and employment strategy for the next decade 
[16, p. 74]. While keeping the positive features of its predecessor, it relies on a more integrated 
research and innovation policy, strongly connected with key elements of education and training. 
The effective implementation of the Europe 2020 agenda will depend on further reinforcement of 
existing governance mechanisms for knowledge policies [13].  

Considering all these factors a question arises, what the direction of academic education is, 
and how it develops in individual countries and regions. Do modern pedagogics and system of 
academic education develop in the direction and at the rate adequate to the general social 
development or is it still true that "pedagogics is always too late"? What are current elements in 
academic education and to what extent they match and foster modern civilization processes? To 
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what extent are elements like for example “action learning”, action research, creative writing and so 
on [2, p. 221], or creativity in education [10, p. 267; 16, p. 112] accepted by academic pedagogics?  

Do they reflect current trends in the social development? Modern education necessarily 
requests the back-up of contemporary information technologies and on them based modern forms of 
education like e-learning, online education, virtual (teaching face-to-face at a distance) and so on [1; 
7; 11]. It is particularly important to answer the question, whether information technologies 
significantly contributed to the development of academic education, and therefore whether they are 
capable of changing its philosophy adequately to the requirements of knowledge economy and 
society. 

Based on everything that has been mentioned the goal of this study is to determine, to which 
extent research and innovation policies and general requirements of knowledge economy and 
society are connected with the key elements of academic education and vocational training at 
Slovak colleges and universities. 
To reach this goal following tasks have been defined: 
- Define new elements and contemporary trends in the development of academic education and 

vocational training and determine scope of their application within the process of education at 
colleges and universities.  

- Name the field of educational process at colleges and universities, which is the subject of 
investigation and scientific research of academic pedagogues and researchers, and its connection 
to the actual process of education.   

- Determine adequacy of defined trends in the development of academic education and vocational 
training of students at colleges and universities to the requirements of knowledge economy and 
society. 

- Determine adequacy of the field of educational process as an object of scientific interests of 
pedagogues and researchers to the requirements of knowledge economy and society.   
 

Development of academic education in Slovakia 
In order to reach the goal of this study an adequate empiric material had to be determined. 

We have decided to use new and contemporary elements in the methods and forms of education, 
which are currently being implemented within the academic education. Those mostly include 
different forms of so called e-learning – virtual, distance, combined and so on. Source from which 
we acquired necessary data about implementation of e-learning education were internet portals of 
colleges, scientific publications and results of research projects. We looked into this data from three 
different points of view – number of faculties, registered users and number of courses. Acquired 
data were then generalized and evaluated.  

The intensity, with which academic pedagogues and researchers use new methods and forms 
of education as an object of their research and publication activities, was considered to be a relevant 
indicator of their implementation at colleges. Once a certain method or a new approach becomes an 
object of research activities of academic pedagogues, we can assume that these new approaches will 
eventually be used also in the process of education. On the other side, once an academic pedagogue 
finds certain method to be effective and adequate to the requirements of educational process, it is 
likely that he will not only try to implement it, but to study it as well. That is the reason why we 
think that the frequency, with which certain methods and forms of education occur in the scientific 
and academic publication, correlates with their implementation into the educational process. In 
order to determine this frequency we used content analysis of scientific and academic publications 
dealing with new methods and forms of academic education.  

E-learning has been standing in the center of attention at Slovak colleges and universities for 
the past few years. A software solution which is used most often not only at Slovak colleges but 
also in Central Europe in general is Moodle. For example, website Moodle.org registers 184 
certified e-learning portals in Slovakia, 451 in Czech Republic, 1052 portals in Poland and 260 in 
Hungary. This statistic implicates that e-learning is least used in Slovakia and most in Poland. 
Relatively low number of Moodle portals in Hungary is caused by a widespread use of their own 
national e-learning solution NEPTUN [14].  
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The main advantage of Moodle’s solution is a possibility of its free distribution, which 
lowers its operational costs of e-learning portals at schools in Central Europe. Another factor 
speaking in its favor in Slovakia is an effort to reduce costs for any other service. But despite the 
possibility of Moodle’s free distribution, only 12 out of 33 Slovak colleges were using this 
instrument in 2010. Another issue is that only a limited small number of faculties use e-learning and 
the degree of its use in the process of education is rather volatile. E-learning instruments which are 
used most often at Slovak colleges are different applications enabling to submit educational 
materials and syllables of individual subjects. The extent, to which instruments for communication, 
testing, submitting of seminar papers and team work are being used, differs from school to school. 
The same applies to the number of faculties, which use e-leaning; the number of registered users 
and the number of e-learning courses.   

Data about remaining 4 colleges out of the total number of 12, which are using e-learning, 
are not available from their e-learning portals. Among them are Economic University in Bratislava, 
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Catholic University in Ruzomberok 
and City University of Seattle in Bratislava. E-learning is still considered to be an innovative 
approach in the development of academic education in Slovakia. It is an object of many intense 
researches and studies conducted by pedagogues and researchers, just as it is an object of interest of 
many research- and development projects implemented at colleges and universities. Issue of e-
learning is often mentioned in a number of scientific publications and books, journals and textbooks 
from various conferences, which is demonstrated by results of our research directed at the content 
of scientific publications dealing with the problems within academic education (we used method of 
content-analysis during this research). Object of this research represented scientific publications 
registered in catalogues of Slovak National Library in Martin from the period 2006 – 2012, which 
we have included into the research based on criteria mentioned in the Table 1. 

The main focus of research activities lies on the use of e-learning and on other forms of 
distance education – more than one third of scientific publications (35 %) is dedicated to different 
applications of e-learning. Another 19 % of analyzed publications deal with the general use of 
information technologies in the process of education at colleges and universities.  

Table 1 
Content dedication of research activities directed at problems of academic education  

(N=284, 100%) 
 Dida 

ctics 
Study 
plan 

Methods, 
approaches 

Innovations in 
education 

Creative 
education 

E- learning 
IT in 

education 
Other 

N 23 17 42 17 9 99 54 23 

% 8 6 15 6 3 35 19 8 
 

When combined, these topics represent an object of more than a half (54 %) of scientific 
publications. The rest (which represents a smaller part) focuses on remaining issues in the field of 
academic education. Out of them, 15 % analyzes different methods and approaches in education, 8 
% didactics, 6 % both study plans and innovations and 3 % creative education. Remaining 8 % 
focuses on other issues of academic education.  

 

Results and Discussion 
As far as relevant changes in the academic education are concerned, those have taken place 

mostly in the sphere of application of information technologies into academic education, what 
enabled establishment of different forms of distance education. Those forms predominantly are: e-
learning, online education, virtual education, network education and others. But, use of modern 
information technologies affected other educational activities and forms of education as well – for 
example attendance study during lectures, seminars, exams and so on. Use of e-learning at colleges 
is far from being widespread.  Only approximately one third of colleges and faculties manages e-
learning portals and uses different forms of e-learning education. Traditional methods and forms of 
academic education remain more or less unchanged.  
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In order to understand the nature of e-learning, one can use the definition of the founder of 
e-learning industry Elliott Masie: “E-learning is an instrument, which uses network technologies to 
create, distribute, select, administrate and constantly update educational materials” [8, p. 178]. As 
this definition states – e-learning concerns only a certain part of an educational process, and that is 
creating, distributing, selecting, administrating and updating educational materials. But the general 
process of study, including the one taking place at universities, involves plenty of other activities 
apart from those mentioned above. Use of information technologies brings down the cost of 
educational materials, and at the same time it accelerates, simplifies and improves their creation, 
distribution and processing. It is an effective instrument, which can be used to achieve goals of 
education -with main goal of this process being the goal of education. However, e-learning in 
principle does not contribute to the creativity of education, and therefore it is unable to transform 
traditional methods of education into creative ones. That is why its use cannot be perceived as an 
element, which forms the creativity of educational process and which is on its own adequate to the 
requirements of knowledge economy. 

Goals and significance of e-learning are rather overestimated and quite often they are not 
based on “real” findings. It is usually emphasized that “at present e-learning enables students to 
fully participate in the process of education, take part in simulations and tests like never before; and 
at the same time to be further from education than ever before” [6, p. 160]. Furthermore, one cannot 
without objections accept an assumption that “quality and interactive character of study materials, 
which replace immediate contact between student, teacher and university, belong to the significant 
prerequisites of (distance study’s) success” [5; 9].  

Several researches and experiments present only very mild appreciation, when it comes to 
the possibilities of using information technologies in the process of education. For example, a test 
of online (web) study materials in audio form and in the form of animations processed in 
PowerPoint has been conducted, which compared results of disabled students and students without 
any health disability. This test concluded that there are statistically significant differences between 
both groups in relation to their interaction. Only students with some health disability were 
considerably more active when it came to using above mentioned instruments” [1, p. 108].   

Also interesting are results of a survey, which looked into internet (or web) use within the 
education process at one “old” and one “new” university in Great Britain. The study concludes by 
stressing that while there may be great potential for the use of ICTs for some aspects of teaching 
and learning, adoption of these new technologies is not straightforward; and, in the cases studied 
here, the use of the web in teaching and learning neither appears to be radically transforming 
teaching and learning within the university, nor to be providing (or being regarded as) a ready 
solution to the problems the sector currently encounters [3, p. 18-19].  

E-learning is predominantly one of the forms of distance education. Distance education is a 
suitable way of lifelong education [12, p. 297]. Therefore it is barely understandable, why absolute 
majority of research activities and tasks performed by college pedagogues is dedicated specifically 
to this form of education, which is neither dominant nor perspective, when it comes to future 
development. As data and results from our research show, much smaller part of college pedagogues 
aims its research at issues of didactics, study plans and their content and at methods and approaches 
used within traditional academic education. Furthermore, a substantial part of research publications 
dealing with innovations actually understands e-learning as a form of innovation, and therefore a lot 
of them are not about innovations but about e-learning.  

Creative education is studied by a small minority of publications, which is statistically 
almost insignificant. But it is necessary to emphasize that even this small part of publications only 
very rarely actually uses the term “creative education” (3%). Project education is being discussed as 
a part of traditional academic education. That means that the need for creative education as a means 
to the development of creative economy is not seen by the majority of academic pedagogues. 

 

Conclusion 
Different forms of e-learning education, which are being implemented in Slovakia, are 

considered to be one of the most important innovative elements. But even though they have a 
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potential to make the creation, processing and distribution of study materials more effective, they 
are not a creative element in the process of education. Therefore the development of e-learning 
education cannot be perceived as a part of creative education. Subsequently, focus of educational 
activities in the system of academic education exclusively on the implementation of information 
technologies and development of e-learning cannot be counted among those processes necessary for 
the development of knowledge economy.    

Research activities of academic pedagogues and researchers are not focused on the creative 
methods of education. Absence of creative methods of education from academic and scientific 
publications means that the need for creative education (for current economic development and 
above all for the development of knowledge economy) is not sufficiently perceived as such by the 
academic pedagogues and researchers. This state of things shows close correlation with the actual 
implementation of creative methods in the academic education. 
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DEFENCE ECONOMICS – STATUS QUO AND PERSPECTIVES OF A  
(NEGLECTED) RESEARCH FIELD 

 

The military sector recently faces complete new challenges. Security has become an increasing worldwide 
topic. In this respect many different fields are relevant. Security policy in general on the one hand is of increasing 
importance. Furthermore the best possible use of scare resources are classical priorities on the public sector and the 
military of course as well. The instruments of effect oriented governance and efficiency in terms of performance 
contribute substantially and in the best way to find solutions for the manifold problems of military management. 

Key words: Defence Economics, Security Policy, Armed Forces, Military Management, Public Administration, 
Militärökonomie 
 

On the status quo of defence economics 
Just as the laws of nature, war and conflict are part of human existence. Ever since there is 

conflict, there are also the military, soldiers and armed forces with all demand structures inherent to 
their systems. The armed forces have always had to struggle to make do with the scarce resources 
provided to them for deployment – in times of war as well as in times of peace – or for 
reorganisation during ongoing processes of reform. At the beginning of the 21st century we have to 
realize that in this respect, nothing has changed. When it comes to the allocation of the public good 
“defence”, experience has taught us that the specific demand structures caused by allocation are not 
met according to the fundamental laws of rational economic activity. Furthermore, the 
establishment of ideal structures of organisations and processes are suspended in favour of special 
military requirements and demands. The fact that the dictate of rational economic activity seems to 
be void in the military, and that economy and the military appear to be two irreconcilable opponents 
has been a particular challenge for scientists about to engage in the topic.  

An analysis of the correlation between the military and economy gains a higher degree of 
complexity and comprehensiveness if it is extended by politics. In Western, democratic states 
politics is a priority, which means that politics sets the security political framework within which 
the military is to perform with the respective resources allocated to it. This, of course, leads to 
tensions since high ranking military staff often judge security political necessities rather differently 
from policy makers. Tensions between politics and the military have become more and more 
intense over the past decades, especially in Europe, and already take their toll on the effective 
compliance of military duties by the armed forces due to political negligence – e.g. the lack of 
allocation of financial resources or the vague formulation of strategic objectives for the armed 
forces. The result is a bewilderness and a tendency to resignation among the military staff. Even 
though the resolution of such tensions between politics and the military does not belong to the 
duties of economists. Military economists may have an impact on the respective discussions, based 
on their expertise, and issue a warning about the possible adverse effects neglecting strategic 
objectives may have on the armed forces. 

In the Anglophone world the established term for scientific research concerning the military 
and the armed forces as scientific objects is “Economics of Defense” or “Economics of Defence”; 
the German speaking areas refer to it as “Militärökonomie”. Those who have been facing questions 
of defence economics will know how fragile the basis of the sector is, and to how few economists 
the topic has appealed, especially in the German speaking world. 
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The German Bundeswehr has been engaged in economic thinking right from the beginning, 
even though the discussion processes have been kept alive by scientists outside the system. In 1973 
Germany made a big step towards the implementation of economics in the military and set a 
milestone for professionalization of its armed forces with the establishment of two universities of 
the Bundeswehr in the cities of Hamburg and Munich. Since then, prospective officers gain 
comprehensive knowledge in economics during their master’s programmes. Scientific research in 
defence economics has also been fostered. However, since a number of notable defence economists 
have taken off to their well deserved retirement, it has become rather quiet around the German 
research landscape of defence economics. Unfortunately, the ideas of defence economics of the 
German Democratic Republic, which were – apart from some platitudes on class struggle – 
characterized by a well organized classification, got lost in the times after the fall of the Berlin wall. 
In Austria there are hardly any publications on the topic. The apparent lack of interest in questions 
of defence economics is also reflected in the lack of respective research facilities. As a 
consequence, defence economics is still quite unknown to the public, and the defence economics of 
the German speaking world is accordingly insignificant in a global context. However, the lack of 
awareness regarding publications of German speaking defence economists is mainly due to the fact 
that publications in German are not widespread and only read and understood by a handful of 
experts. German speaking economists writing about defence economics therefore publish for a very 
small minority. The complete opposite happened in the Anglophone world in regards to the 
development of “Economics of Defence”, especially in the USA and the UK. Due to two victories 
in two World Wars, the military has gained a good reputation and high regard among the people, 
which also positively reflects in research. In both countries, the military is an acknowledged 
scientific object of fundamental and applied research. The numerous publications on the topic are 
proof to that. Without going into detail, special attention is to be paid to the early research of Hitch 
and McKean as well as the comprehensive research work of Hartley. Even winners of the Nobel 
Prize in Economic Sciences e.g. Samuelson and Stiglitz, have engaged in scientific questions in 
close connection with the military, and have published their findings in their technical and 
educational publications. In this context a critical remark should be stated: In recent times the 
research on defence economics in the USA and the UK faced a “slowdown”. Real new perspectives 
were not to see …    

Nowadays, a little more than 20 years after the end of the Cold War, the demand of 
economic knowledge in the military has not diminished, to the contrary; it has increased, also in 
complexity due to the new security political challenges which all armed forces have to face these 
days. Decision makers all over the world, also politicians of the German speaking areas, do good in 
including research on defence economics into their decision making processes. 

Just as laws of nature, war and conflict are part of human existence. Ever since there is 
conflict, there are also the military, soldiers and armed forces with all demand structures  inherent to 
their systems. The armed forces have always had to struggle to make do with the scarce resources 
provided to them for deployment – in times of war as well as in times of peace – or for 
reorganization during ongoing processes of reform. At the beginning of the 21st century we have to 
realize that in this respect, nothing has changed. When it comes to the allocation of the public good 
defence experience has taught us that the specific demand structures caused by allocation are not 
met according to the fundamental laws of rational economics activity. Furthermore, the 
establishment of ideal structures of organizations and processes are suspended in favour of special 
military requirements and demands. The fact that the dictate of rational economics activity seems to 
be void in the military, and that economy and the military appear to be two irreconcilable oponents 
has been a particular challenges for scientists about to engage in the topic.  

In the Anglophone world the established term for scientific research concerning the military 
and the armed forces as scientific objects is Economics of Defence or Economics of Defence; the 
German speaking areas refer to it as Militärökonomie. Those who have been facing questions of 
defence economics will know how fragile the basis of the sector is, and to how few economists  the 
topics has appealed, especially in the German speaking world.   
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Defence economics is obviously a comprehensive field of research with many different 
aspects. It is especially complex in a global context, which does not make it easier to find 
appropriate solutions. The management of armed forces is very difficult and is not limited to the 
activities of military forces. It has very high requirements, demanding careful strategic, tactical and 
operative planning as well as political and legal and – last but not least – financial parameters. 

 

Selected research agenda 
To cover the most important issues of the general topic “Security and Defence Economics” 

in a selected way, a research agenda in the respective context should have to be: 
 to analyze and synthesize the logical particularities of an worldwide adequate 

“security (policy)”, 
 to analyze and synthesize the logical particularities of “military administration” 

(equipment, management, operation), and to identify, on the basis of that analysis and synthesis, the 
starting point for appropriate measures in order to make the work within the military sector more 
efficient and effective. 

 

Research perspectives I – The big picture 
This aspect has to be divided into different sections, although the individual topics are 

closely connected and influencing one another. However, it does have a central theme. At first, 
social, political and especially global security political realities and parameters are explained. 
Secondly, the significance of security and armament political questions within the respective 
research context is closely examined. And finally the manifold management problems and 
administrative challenges linked to questions of defence economics is in the focus. 

Recent unimagined threats and consequent scenarios have made certain demands of 
knowledge and needs of security obvious, which have, if nothing else, given the connection 
between security policy and economy a special importance. This particular topic includes a 
multitude of aspects, which are not necessarily directly linked to one another. From the scientific 
point of view, it is a topic which has been strongly neglected. Just as the public sector as a whole, 
the military sector is currently also subject to considerable economic restrictions. “Getting out the 
most of the budget” is therefore, quite understandably, the omnipresent slogan. Considerations of 
defence economics could be of value and quite helpful in this respect. However, the discipline is 
practically orphaned, and there are hardly any recent and comprehensive publications on the topic. 
Hence, the following topics are of significance: External security and national defence in 
connection with economics; governance as a new paradigm; public management in the military; 
reform related work; possibilities of civil military cooperation; economic implications of security 
political decisions. 

“9/11” marks a watershed event in the current international order as well as a psychological 
and perceptive turning point. It is the obvious landmark of events, which were characterized by 
numerous signals already in the mid-1990s. None of those events happened overnight or 
unexpectedly. It is common knowledge that neither social science theories nor societal practice 
provided theories or methods, which enabled them to offer early warning and early response 
capabilities with regard to fundamental systemic changes. The underlying approach to the current 
international order is based on the analysis of “big patterns in current events”, the meta-order, its 
actors, their rules of behavior and engagement, different power-layers and the role of change. 
Finally, it supports arguments about the usefulness of early warning and early response. This 
approach is based on intertwining knowledge from the realms of international relations, current 
history, historical sociology, and political sciences. 

In economic wars, national economies are the targets which are attacked by non-military 
measures in order to reduce the country’s capacity to act in a global context. The different weapons 
of economic warfare are to be examined, from a historical as well as modern perspective. In this 
context, the armed forces may play a not insignificant role. Target oriented planning and training of 
experts is therefore an important issue in national armies.  
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Research perspectives II – To equip armed forces 
The current situation and perspectives of the European Union member states’ budgets are 

directly linked to the respective military budgets as part of the national budgets. Recently, the 
expenses of the European Union on defence have diminished without any security political reasons. 
Therefore, the provocative wording “defence by cash position” is not quite unfitting. Latest 
numbers do not give any indication of a quick increase of defence expenditure. Thus, military 
budgets will for the time being, continue to be dominated by the rule of economy. The respective 
possible and necessary impulses have to be discussed, which are also to be seen as opportunities in 
order to implement economy and increase efficiency sustainably and according to the needs of the 
European Union as a whole.  

The connection between – of course ostensibly national – constitutional law and security 
policy is obvious. At least, this is what the long history of war has showed us. Today, however, 
these legal implications are to be put into perspective. This is especially true against the background 
of an aspired Common European Defence Policy, which is already being implemented. It also 
highly affects international deployment, organised by the European Union in its quality of a 
federation of states. However, against the background of different national laws and regulations, the 
individual decisions regarding armament and, above all, deployment have to be made in an 
atmosphere of considerable permanent and manifold tension. 

Armament policy is a very important part of global politics. However, there are no 
comprehensive analyses about this significant topic. The examination of the international context 
and the topical European dimension of the manifold possibilities of armament political activities is 
of main concern. The need and possibilities of action – from the political as well as the military 
point of view – are discussed, in order to identify and recognize the significance of armament 
policy, and to include it into the policy making process. Due to its history and a well directed 
investment strategy in the past, Europe disposes of a capable and diversified defence technology 
and an industrial basis for the production of military goods. However, in the past decade 
investments have diminished the same way defence budgets have. Now, Europe has reached a 
turning point, if it does not want to fall far behind the USA and the upcoming powers in Asia. A 
new strategy for the European defence technology and industrial base is an urgent necessity. The 
main consideration behind this strategy is the thought that the armament industry, like any other 
industry, needs competition and investment. It will be shown which future perspectives a reform the 
European armament market may disclose. 

 

Research perspectives III – To manage armed forces 
“Complex Decision Support” is in the heart of military thinking. A special methodology is 

intended to be focussed which combines quantitative and qualitative decision analysis within a 
modern IT-based analytic approach. The combination of so called soft- and hard-OR techniques is 
characteristic for an innovative strategic planning process. “System Dynamics” is presented as a 
main tool, applicable to the areas of logistics, load forecasting, supply chain management, defence 
acquisition etc., which demonstrate the advantage of the distinguished approach. Strategic, tactical 
and operational activities could be modelled, simulated and analyzed by means of an advanced 
system dynamics approach. 

Strategy, planning and the best possible use of scare resources are classical priorities on the 
military sector. Additionally, the principles of modern business management are gaining more and 
more importance and can certainly be applied to defence administration as well as to operational 
and troop management – taking into account their unique specifications. In this context, future 
oriented thinking, adaptability, flexibility, improvability, and the best possible coordination and 
performance are standing in the foreground. The instruments of performance and effect oriented 
governance can – if applied correctly and professionally – contribute substantially and in the best 
way to find solutions for the manifold problems of military management. 

Against the background of increasingly restrictive budget policies quality management and 
controlling gain importance within the armed forces as tools for the increase of economic efficiency 
and the optimization of liquidity within the framework of budgetary specifications and cost 
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optimization. The purpose of quality management has to be discussed, which should provide and 
constantly guarantee a particular service in the determined or desired quality by continuous 
optimization of work and implementation processes. 

Human resources management has an influence on nearly all fields of military activity; 
starting with procedures concerning education, planning and development, to aspects of production 
and procurement, allocation and attendance up to the disposal of military goods and services, and in 
particular under deployment conditions. It is aimed at the optimal support of the active troops and 
allies during general military operation as well as during deployment, and the accomplishment of 
crises. The high importance of HRM is not only drawn from its vital significance for the armed 
forces operational readiness, but also from its cost intensity. Especially the latter is a considerable 
challenge for many armed forces. This is the reason why many of the optimization approaches 
assess there. 

 

Research perspectives IV – To operate armed forces 
Civil-military co-operation is becoming more and more significant and relevant. Above all, 

activities in this context should be seen as the development and preservation of strategic alliances 
between civil and military organisations, which go beyond selective co-operations in case of crisis 
or deployment. Such cooperation efforts may include a multitude of different areas and establish co-
operations between diverse civil entities and military organisations. 

The idea of a common Europe-wide risk mapping methodology and its phases and activities 
of a data gathering system has furthermore to be analysed and synthesised. In identifying and 
mapping different specific risks and then integrating them into a common framework with either a 
defence or civil protection aim is a focal point in defence planning. But a Geographic Information 
System in itself is insufficient without an add-on multiple criteria software in order to have a 
Decision Support System in the end. However, in this article only a methodology developed for 
threat, vulnerability, and risk mapping is being outlined.  
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BIOECONOMY AS COMPETITIVENESS FACTOR: ENERGETICS CASE 
 

The authors of the article analyze bioeconomic as the factor of competitive advantage. Althought scientists 
analyze the bioeconomic as biological land, sea, waste resources economy, which is directed to production of food, 
industry and energy. The scientists examined the usability of municipal solid waste, alternative and renewable sources 
hold relevant calculations from the bioeconomic point of view and found that business and entire economic sectors can 
significantly increase their competitiveness. 

Key words: Bioeconomy, Competitiveness, Renewable Energetics, Alternative Energetics, Municipal Solid 
Waste. 

 

Introduction 
Alternative energy based on bio-economy is the new sphere of energy. Its popularity and use 

has grown in the latest years after energy prices started to rise. The 80’s of the the 20th century 
were characterized by high oil prices and increasing global economic crises trends. The sector of 
alternative energy is the most developed in USA, Japan and Europe. The most rapid development of 
alternative energy is sun, wind, hydro and biofuels. Stockholm conference in 1972 had a great 
impact on the further development of environmental policy, with this conference giving start to its 
development and implementation [1].  

Waste management policy was developed in parallel with the environmental policy. 
European Union waste management policy is defined in Community’s waste management strategy 
in 2005. The requirements of waste management are determined in 18 Directives, 2 regulations and 
10 decisions. Other Directives and Commission decisions specify waste management requirements. 
One of the main objectives of the EU is to become a waste recycling society that seeks to avoid 
waste formation and use to waste as a supply.   

In 2012 Americans generated about 251 millions tons of waste and recycled almost 87 
million tons. It is equivalent to a 34,5 percent recycling rate [7], while in 1960 Americans, 
generated about 88,1 millions tons of waste and recycled 6,4 percent [5]. From 1990, the percent of 
waste recycling has significantly increased. One of the main reasons is the implementation of waste 
collection and disposal policy of local authorities and the use of backdoor collection services. 
Education of the household on waste sorting and recycling is also seen as an important factor 
contributing to the waste management and recycling policy.    

The novelty of the study. The scientists analyze bioeconomy as biological resources from 
land, sea and waste economy, which is directed to food, industry and energy production. The 
research of authors of the article shows that the use of bio-based economy may significantly 
increase the competitive advantage of business units, individuals, or economic sectors. The authors 
made these theoretical generalizations based on calculations and other studies of the energy sector 
as one of the most important sectors in the economy of each country.    

 

Definition of bioeconomy 
The bioeconomy term was first used in 2000 [6] and means „the possibility to combine 

economic growth with environmental friendly actions“ [4]. Therms bio-based economy or 
knowledge-based bioeconomy  are used as economic terms.  The term “Bioeconomy” is used to 
define the sources sustainable management and the growth of economy. Taking into account the 
principles of sustainable development to use the natural sources in the way that they would be 
sufficient to meet the needs of future generations. Technological progress and innovation help to 
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fulfill the goals of sustainable development in economic, social, and environmental context.  
The term „Bioeconomy“ means an economy using biological resources from the land, sea, 

as well as waste, as inputs to food and feed, industrial and energy production. In 2012 European 
Commission’s Strategy and action plan „Innovating for Sustainable Gowth: a Bioeconomy for 
Europe“ presents a coherent, cross-sectoral, and inter-disciplinary approach to the issue.  The plan, 
therefore, focuses on these key aspects: developing new technologies and processes for the 
bioeconomy, developing markets and competitiveness in bioeconomy sectors, and pushing 
policymakers and stakeholders to work more closely together. Europe needs to make the transition 
to a post petroleum economy – from a fossil-based to a bio-based society (Bioeconomy, European 
Commision). The development of bioeconomy is induced through the program „Horizon 2020“ 
which encourages the development and implementation of  innovations in the field of bioeconomy.  
[3; 9; 11].  

Development of innovations and implementation of new technologies helps society transit 
from a fossil– based economy to bio– based economy, using renewable sources. Bio- based 
economy can be defined as an economy which is based on sustainable biomass production in order 
to encourage the use of biomass products in the different sectors of society. The term of 
bioeconomy is multifaceted, covers different domains: the impact of climate change, minimizing of 
nonrenewable natural resources, reducing energy consumption, energy production from wastes etc.   

 

Alternative energy sources 
The exhaustion of natural resources means that they need to be replaced by alternative 

energy sources: nuclear or renewable energy. Although nuclear energy is having a relatively large 
negative environmental impact, larger than renewable energy [16]. Although nuclear energy emits 
little carbon dioxide and other pollutants; however, across all nuclear cycle – from uranium 
extraction to management of radioactive waste – the process is not environmentally friendly [17]. 
Renewable energy is divided into hydropower, wind energy, solar energy, biomass, geothermal 
energy and municipal solid waste incineration.   

Wind energy is the example of kinetic energy. Wind energy is important to make an initial 
assessment of wind energy resources. Modern wind power plants can grow energy from 1000 to 
3000 kW. Wind energy can meet 20 percent or more of the world’s electricity needs.  However, not 
all countries can successfully obtain wind energy.  The greatest wind potential exists in North 
America, Africa, South America, Australia, southern Asia and parts of Europe. Few estimates of 
exploitable global wind resources have been made. In 1981, the International Institute for Applied 
System Analysis estimated the world-wide wind potential to be 26,000 TWh per year but this 
estimate included only coastal regions, apparently on the (incorrect) assumption that wind energy 
extracted in coastal areas is not replenished from upper atmosphere [13].  

Solar energy is referred to as renewable sustainable energy because it will be available as 
long as the Sun continues to shine. The Sun releases a huge amount of energy. The amount of solar 
energy that reaches the Earth is more than 10 thousand times larger than the amount of energy the 
whole world consumers over a year.  The Solar radiation intensity is almost constant and reaches 
1367 W/m2 ± 3% for the Earth’s atmosphere. The Earth is a huge solar energy collector receiving 
large quantities of solar energy that manifest in various forms, such as direct sunlight, heater air 
masses causing wind, evaporation of the oceans resulting as rain, forming rivers, and making 
hydropower possible. The amount and intensity of solar radiation that reaches the Earth’s surface 
don the geometric relationship of the Earth with respect to the Sun and radiation changes in the 
inner and physical processes. The volume of gas in the atmosphere influences the Solar radiation. It 
is also influenced by the location of the Earth – as far the Sun goes below the horizon and in the 
equator. It happens because solar radiation has preceded a higher proportion of atmosphere, local 
geographical and meteorogical characteristics that determine the angle of incidence of clouds and 
shadows. Finally, in the summer, the Sun rises higher above horizon than in the winter and the path 
of the Sun through the atmosphere is shorter, resulting in loss of sunlight [10].  

Water power is the most widely-usd of all the renewable energy sources. The technology 
using these resources is the most mature and most closed to the limits of technological feasibility. 
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Hydropower production does not use fuel, so it doesn’t emit carbon dioxide and other pollutants to 
the environment [19]. (Smith, Taylor, 2008). Hydropower consists a significant part of the 
worldwide electricity generation and meets about 16 percent or more of the total world’s electricity 
needs 

Biomass is a product and waste of forest, agriculture, and other sectors of economy, or a part 
of the biodegradable wastes. Biomass also includes non-edible products containing biodegradable 
materials, such as sludge, municipal solid waste, droppings, straw, and even grains. Biomass energy 
consists about 14 percent of the total world’s energy [10]. Traditional and the most common method 
of production from biomass is direct combustion. About 60 percent of biomass energy is derived 
from wood materials. Production from biomass is a huge competitive advantage, because it use raw 
materials, which are classified as waste [14].  

Geothermal energy is heat energy from the underground. This energy is obtained from the 
energy in the Earth’s core and mantle. Globally, geothermal energy produces about 27825 MW of 
heat. Geothermal energy can be used for different purposes: to heat, ventilate buildings, electricity, 
or for biofuel production. One of the major positive aspects of geothermal energy is that it does not 
need fuel. Compared to traditional ways of heating of the house, geothermal heating is about 90 
percent less pollutant to the environment [8].  

Comparing different alternative energy resources, the Figure 1 shows that geothermal 
energy produces most of the energy, the second is solar energy. Biogas creates the least energy from 
all renewable energy resources.  

  

 
Fig. 1. The quantities of electric energy from alternative energy resources (Source: [8]) 

 

Considering the expecting investment into alternative energy resources, technological 
development, state policy, the demand of the production of bio-gas and biomass energy will grow in 
the future. Bio-gas and biomass generating electricity volumes will be higher in the near future. 
Residents gradually switching from fossil and nuclear energy to alternative energy the quantity of 
energy will systematically increase.  

 

Municipal solid wastes for energy production 
Nowadays, society generates huge amounts of municipal solid waste. According to Eurostat, 

in 2012, the EU generated about 938 million tons of municipal solid waste. The waste management 
problem is becoming more important. Adequate control of waste ensures the reduction of the 
negative impact to environment, such as soil, water, and air pollution. Adequate waste management 
helps to not only recycle, but generate electricity and heat energy, to reduce the carbon dioxide 
emissions. Recycling of waste is useful for economical and environmental purposes. It reduces 
production costs, quantity of wastes in landfills and incinerating wastes. The landfill bio-gas feeds 
internal combustion engines for generating electricity to meet most of the needs of the landfill. 
Increasing quantities of waste could be solved by using incinerators for the destruction of solid 
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wastes to the electricity and thermal energy production to manufacturing companies and population 
[2].  

Municipal solid wastes and industrial wastes can be used for energy production, if the waste 
that was generated during the energy production is not difficult to collect and recycle, the municipal 
solid wastes are difficult to collect, sort and deliver for recycling. All stages of waste management 
require additional human, financial and logistic resources. The society education, wastes sorting and 
collecting networks must be developed in parallel with waste management and policy 
implementation.  

Municipal solid wastes consist of packages, furniture, clothes, bottles, food residuals, 
newspapers, electronic devices and batteries. Wastes that are economical or practically useful can 
be recycling, rest of them goes to landfills. Municipal solid wastes do not include construction 
wastes, automobile wastes, and production wastes. Household wastes average consist about 55-65 
percent of all wastes and commercial wastes consist about 35-45 percent of all municipal solid 
wastes [11]. Municipal solid waste collection requires more costs than production wastes. 
Quantities of wastes depend on characteristics of population, income, habits, time of the year and 
local waste policy implementation [2]. In order to assess the amount of collected wastes, it is 
necessary that the population data and the quantity changes of collected wastes is tracked. Price 
changes of energy production can be significant indicator to figure out if the alternative energy 
sources can pay off in the future. 

 

Fig. 2. Reference model proposed for municipal solid waste treatment in Sãn José dos 
Campos, Brasil (Source: [2]) 

 

In recent years, there was a growing number of research in the field of municipal solid 
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wastes processing to energy. Most scientists state [18; 19; 22] that municipal solid wastes are 
classified as renewable energy resources. In economic waste-to-energy point of view, they can be 
considerably impacted by solid wastes, which can be burned. This is possible only in the major 
cities and metropolitan areas where a huge amount of solid waste can be found. Other way of 
energy production is integrated composting energetic recovery of solid waste. 

The best example of waste recycling to energy is the city Sãn José dos Campos in Brasil, 
which implements the project of waste composting and energy generation. Prepared the reference 
model for proposed municipal solid wastes treatment (see fig. 2) addressing the solid waste 
treatment and energetic recovery comprises: pre-processing for separating digestible and non-
digestible fractions. Those wastes which are not suitable for energy production will be processed. In 
the second stage of production, anaerobic digestion for methane production of the bio-gas obtained 
from the organic compound digestion and further energy generation.  

The third stage involves combustion of non-digestible fractions of solid waste and residues 
of anaerobic digestion. This pre-processing system is designed for 250 thousand tons of municipal 
solid wastes. Biogas collected in the storage chamber to remove moisture before being burnt in 
internal combustion engines to produce electricity and heat for raising the temperature of the 
digestive residue can process over 127 thousand tons of raw materials. The suggested combustion 
system must process 388 thousand tons of separated material, in its nominal capacity and is based 
on stram turbine/generator system to produce electricity with 11,6 MW of electric power. [2; 20]. 
Combination of waste recycling using combustion boiler and steam turbine helps to produce more 
energy and reduce emissions. Waste-to-energy is recognized as a technologically attractive 
alternative for the disposal of municipal solid wastes.  

Wastes can be used not only for energy but also for bio-fuel production. The use of wastes is 
very wide range. Effective waste management policy planning and implementation can contribute 
to more efficient and cheaper forms of electricity production using renewable resources.  

 

Conclusions 
The scientists bio-economy usually examine as biological resources from land, sea and 

waste economy and which can be used for food, industry and energy production. The study of the 
article showed that the use of bio-based economy can significantly increase the competitiveness of 
business entities or individual economic sectors. Municipal solid wastes considered as renewable 
energetic source, because of the growing population and overcrowd landfills. The use of wastes for 
energy production can help society proceed from fossil based energy to waste based energy, but this 
is possible only in the major cities and metropolitan areas where a huge amount of solid waste can 
be found. Waste based energy production is friendly to environment, because in production process 
don’t need to use any hazardous materials and helps reduce the carbon dioxide emissions. The 
investment cost in such technology can help to reduce the mass and volume of municipal solid 
wastes, which increases the availability and useful life of existing landfill sites. These theoretical 
generalizations the authors of the article made on the basis of corresponding calculations and other 
results of the researches in the energy sector – one of the most important sector of each country.   

 

References: 
1. Baylis, J.; Smith, S. The Globalization of World Politics (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press, 2005. - 345 p. 
2. Balcazar, D. B. Analysis of hybrid waste-to-energy for medium-sized cities. Energy, 2013. p. 728-741.  
3. Bioeconomy. Commision proposes strategy for sustainable bioeconomy in Europe. European Council. Internet 

source: http://ec.europa.eu/research/ bioeconomy/news-events/news/20120213_en.htm 
4. Bioeconomy Council. Key issues paper of the bioeconomy council: “En route to the biobased economy” (Areas of 

political and scientific priority 2013-2016). Berlin: Bioeconomy Council, 20123.  
5. Bohm, R. A. Et al. The costs of municipal waste and recycling programs. Resources, Conservation and Recycling 

54 (2010) 864-871. Internet source: http://ac.els-cdn.com/S0921344910000236/1-s2.0-S0921344910000236-main. 
pdf?_tid=2449b688-dad3-11e4-96de-00000aab0f6b&acdnat=1428156291_ 2c8fd5ef640a1975caf7724e3d79e727 

6. Eaglesham, A., Brown, W.F., Hardy, R.W.F. The biobased economy of the twenty-first century: Agriculture 
expanding into health, energy, chemicals, and materials. Ithaca: National Agricultural Biotechnology Council, 
2000. – 347 p. 

http://ec.europa.eu/research/ bioeconomy/news-events/news/20120213_en.htm�
http://ac.els-cdn.com/S0921344910000236/1-s2.0-S0921344910000236-main. pdf?_tid=2449b688-dad3-11e4-96de-00000aab0f6b&acdnat=1428156291_%202c8fd5ef640a1975caf7724e3d79e727�
http://ac.els-cdn.com/S0921344910000236/1-s2.0-S0921344910000236-main. pdf?_tid=2449b688-dad3-11e4-96de-00000aab0f6b&acdnat=1428156291_%202c8fd5ef640a1975caf7724e3d79e727�


 316

7. EPA. Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United States: Facts and Figures for 
2012. Internet source: http://www.epa.gov/ solidwaste/nonhaz/municipal/pubs/2012_msw_fs.pdf 

8. Glassley W .E. Geothermal Energy. Second edition. Renewable Energy and the Environment. Florida: Taylor & 
Francis Group, 2015. - 363 p.  

9. Golembiewski B., Sick N., Bröring S. The emerging research landscape on bioeconomy: what has been done so 
far and what is essential from a technology and innovation management perpective? Innovative Food Science & 
Emerging Technologies, 2015. – 269 p. 

10. Foster R., Ghassemi M., Cota A. Solar energy. Renewable Energy and the Environment. Florida: Taylor & Francis 
Group, 2010. - 352 p.  

11. Ivanová E.  Mikroekomómia – Trencin: TNUAD-ARTEA, 2005. -  303  p. 
12. Young G. C. Muicipal solid waste to energy conversion process. Economic, technical and Renewable 

Comparisons. Canada: John Wiley&Sons, 2010.- 238 p. 
13. Johansson T.B. et al. Renewable Energy Sources for Fuels and Electricity.Washington: Island Press, 1993.-1173 p.  
14. Kowalski K. M. Controversy! Alternative Energy Sources. NY: Marshall Cavendish Corporatio, 2011. - 161 p.  
15. Norden. Future Opportunities for Bioeconomy in the West Nordic Countries. Denmark: Rosendahls – Schultz 

Grafisk, 2015. - 245 p. 
16. Perlaviciute G., Steg L. The influence of values on evaluations of energy alternatives. Renewable Energy, 77, 

2015. - p. 259-267. 
17. Pikšrys S. Lietuvą išgelbės žalioji energetika. Technologijos.lt Internet 

source:http://www.technologijos.lt/n/technologijos/energija_ir_energetika/straipsnis?name=straipsnis-
6481&l=2%27 

18. Tsai W-T., Kuo K-C. An analysis of power generation from municipal solid waste (MSW) incineration plants in 
Taiwan: Energy, 35 / 2010. - p. 4824-4830.  

19. Østegaard P. A. et al. A renewable energy scenario for Aalborg Municipality based on low-temperature 
geothermal heat, wind power and biomass. Energy, 35/ 2010. – p. 4892-4901.  

20. Smith Z.A., Taylor K.D. Renewable and Alternative Energy Resources. California: ABC-CLIO, Inc., 2008.-216 p. 
21. Waste excluding major mineral wastes. Eurostat. Internet source: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
22. Zappini G., Cocca P., Rossi D. Performance analysis of energy recovery in an Italian municipal solid waste 

landfill. Energy, 35 / 2010. – p. 5063-5069. 
 

Horbach L.M. 
Ph.D., Associate Professor 

Volyn Institute named after V. Lypynskiy  МАUP, Ukraine 
 

"GREEN" ECONOMY AS A NEW VECTOR FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

 

Горбач Л.М. 
к.е.н., доцент 

Волинський інститут ім. В. Липинського МАУП, Україна 
 

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК НОВИЙ ВЕКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
 

The article deals with the theoretical principles and prerequisites of further evolution of the concepts of 
sustainable development and "green" economy. The necessity of "green" growth through the introduction of 
environmentally friendly technologies and the rational use of natural resources are improved. The possibility of the 
overcoming of an ecological crisis by implementing of the concepts of sustainable development and "green" economy is 
revealed. The author developes the main directions and priorities of development of "green" economy. 

Key words: sustainable development, economic development, green economy, economic growth, environment 
activities, strategy of sustainable development  

 

У статті розглядаються теоретичні засади та передумови виникнення і подальшої еволюції концепцій 
сталого розвитку і «зеленої» економіки. Обгрунтовано необхідність «зеленого» зростання шляхом впровадження 
екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів. Виявлено можливість 
подолання екологічної кризи шляхом впровадження постулатів концепцій сталого розвитку та «зеленої» 
економіки. Автором розроблені основні напрямки та пріоритети розвитку «зеленої» економіки. 
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Екстенсивний розвиток економіки став умовою техногенного напрямку розвитку 
суспільства, а відтак – призвів до збільшення антропогенного тиску на природу. Існуючі 
суперечності між людством і навколишнім середовищем не можуть вирішитися в межах 
домінуючої «раціональної» парадигми. Сучасний етап розвитку цивілізації та її взаємодія з 
навколишнім середовищем неминуче призводить до розробки нових теорій, концепцій чи 
моделей світового розвитку. Саме тому економічний аналіз методологічних підходів стає 
важливою передумовою розробки і реалізації принципово нової «моделі майбутнього» для 
вирішення явних та прихованих проблем екологічного, економічного і соціального розвитку 
суспільства.    

На сьогодні у фахових публікаціях визначення сутності та принципів сталого 
розвитку і «зеленої» економіки інтерпретується через вирішення низки складних завдань, які 
лежать у різних наукових площинах.  

Теоретичні і прикладні аспекти концепції сталого розвитку та  «зеленої» економіки, 
розробка поняття, принципів розглядаються в численних роботах українських та зарубіжних 
учених. Актуальність проблеми підтверджується їхніми дослідженнями, серед яких 
найвизначнішими є розробки І. Бистрякова, С. Бобилєва, Т. Галушкіної, Т. Захарової, Г. 
Малишкова, Л. Мельника, Н. Пахомової, В. Потапенка, К. Ріхтера, А. Харічкова, Є. Хлобистова 
та інших.  

Разом з тим, важливість і багатоаспектність окреслених проблем потребують, на наш 
погляд, подальшого системного вивчення. 

Мета статті полягає у дослідженні концепції «зеленої» економіки, її подальшого 
розвитку в умовах сьогодення та визначення її зв’язку із концепцією сталого розвитку на 
основі досліджень вітчизняної та зарубіжної наукової думки. 

Розвиток сучасного суспільства передбачає становлення економіки нового типу – 
еколого-орієнтованої інноваційної економіки, спрямованої на одночасне вирішення 
економічних, соціальних і екологічних проблем сучасності.  

На початку 90-х років ХХ ст спостерігається поява нової тенденції світового розвитку – 
це рух до стабільності. Прямий зв’язок між ростом економіки і збільшенням антропогенного 
навантаження на природу дозволяє багатьом ученим вбачати вирішення конфлікту між 
суспільством і природою в обмеженні економічного росту і навіть у відмові від нього [1]. 
Відомий дослідник Г. Дейлі до основних причин екологічної деградації відносить 
економічне зростання [2, с. 15]. 

Сучасна стратегія прискореного економічного росту ґрунтується на забезпеченні умов 
для створення і освоєння нових технологій, що посилює дестабілізаційні процеси у 
навколишньому природному середовищі.   

Як справедливо зауважує російський учений В. Д. Андріанов, суспільству «замість 
хаотичного безмежного росту необхідний збалансований сталий розвиток цивілізації», 
оскільки «немає меж розвитку, але є межі росту» [3, с. 260]. 

Світовою спільнотою як альтернатива екстенсивному розвитку економіки для 
вирішення екологічних проблем пропонується нова модель розвитку – сталий. Сталий 
розвиток ставить питання про мету існування людини і суспільства, вимагає перегляду 
взаємовідносин між людиною і природою, а також соціальної справедливості і рівності. 

Основними передумовами формування концепції сталого розвитку в ХХ ст стали 
ноосферна концепція В. І. Вернадського та доповіді Римському клубу.  

У науковій літературі існує велика кількість визначень сталого розвитку. У багатьох 
дослідженнях, вчені, радикально модифікуючи традиційний понятійно-категоріальний 
апарат сталого розвитку, поглиблюючи його зміст, пропонують вживати такі терміни, які, на 
їхню думку, точніше передають зміст концепції, зокрема: регульований розвиток, тобто 
цілеспрямований контроль за змінами, що відбуваються, прогнозування і диспропорцій 
розвитку» [4, с. 145]; допустимий розвиток [5]; еколого-орієнтований розвиток [6]; сталий 
соціо-еколого-економічний розвиток [7, с. 25], який найточніше відображає спрямованість на 
соціальні, екологічні й економічні орієнтири розвитку суспільства. 
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При визначенні суті цієї концепції Н.М.Моїсеєвим запропоноване поняття 
екологічного  імперативу, яке трактується як обмеження, що накладається на господарську 
діяльність людей місткістю біосфери, її можливістю справлятися з наслідками такої 
діяльності [8]. Домінуюче визначення поняття  сталого розвитку в науковій літературі 
називається Н.М.Моїсеєвим коеволюцією суспільних і біосферних процесів з обов’язковим 
дотриманням екологічного імперативу [9].  

Коеволюція людини і біосфери означає таку поведінку людства і кожної людини, яка 
може забезпечити спільний розвиток та взаємозв’язану еволюцію і біосфери, і людського 
суспільства. Такий екологічно орієнтований розвиток призведе до формування нового типу 
суспільства – екологічного [5; 10, с. 38].  

Таким чином, не дивлячись на різні підходи до трактування поняття сталого розвитку, 
всіх дослідників об’єднує прагнення розробити концептуальну систему, яка зможе 
перебороти суперечності, що виникли між людиною, суспільством і біосферою [11, с. 28]. 

На сьогодні вчені одностайні в тому, що реалізація принципів сталого розвитку 
можлива при розробці і впровадженні таких механізмів та інструментів, які б збалансовували 
соціально-економічний, технологічний, фінансовий, політичний розвиток і темпи 
використання природних ресурсів та сприяли вирішенню екологічних проблем.  

Узагальнюючи відзначене, зауважимо, що розуміння глибинних причин екологічних 
проблем призвели до висновку, що соціальні й економічні проблеми неможливо розглядати 
окремо від законів збереження і зміни навколишнього середовища. Звідси випливає 
висновок, що розвиток триєдиної системи «людина – суспільство – навколишнє природне 
середовище» є актуальним завданням та практичною необхідністю. 

Сучасне суспільство споживання загострює проблеми цивілізаційної кризи, пов’язаної 
з неконтрольованим нераціональним використанням ресурсів навколишнього середовища, а 
тому ставить питання про заміну парадигми розвитку як умови виживання людства. 
Спрямованість на соціальні, екологічні й економічні орієнтири розвитку суспільства у межах 
сталого розвитку призвело до вироблення засад нового «зеленого» економічного курсу.  

За визначенням, поданим у доповіді ЮНЕП, «зелена» економіка – це така економіка, 
яка підвищує добробут людей, забезпечує соціальну справедливість і, при цьому, суттєво 
знижує ризики для навколишнього середовища та його деградацію [12].   

Із визначення випливає, що «зелена» економіка спрямована на забезпечення добробуту 
людей без надлишкового тиску на довкілля, збалансування інтересів економіки і 
навколишнього середовища, економне споживання і раціональне використання природних 
ресурсів. 

У цьому контексті російський учений Т. В. Захарова відзначає, що планетарний 
перехід до «зеленої» економіки має ґрунтуватися на забезпеченні синергізму між трьома 
основними рівнями розвитку – економічним ростом, соціальним добробутом, охороною 
навколишнього середовища і здоров’ям людей [13, с. 31]. 

У дослідженнях учених [14, с. 92] акцентується увага тому, що теорія «зеленої» 
економіки ґрунтується на таких основних постулатах: неможливо безкінечно розширювати 
сферу впливу в обмеженому просторі; неможливо вимагати задоволення безкінечно 
зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів; все на поверхні Землі є взаємозв’язаним. 

Концепція «зеленої» економіки є альтернативним напрямком розвитку і аж ніяк не 
заміняє концепцію сталого розвитку. Разом з тим, нині наголошується на тому, що 
досягнення сталості багато в чому залежить від позеленіння економіки. Інакше кажучи, 
ставиться питання вирішення проблеми переходу до сталого розвитку на основі втілення 
принципів «зеленої» економіки, задекларованої на конференції «Ріо+20» (червень, 2012 р.) і 
пов’язаної із застосуванням технологічних інновацій. Одним із практичних механізмів 
реалізації концепції сталого розвитку на Конференції Ріо+20 визначено саме «зелену» 
економіку [15]. 

За оцінками експертів ЮНЕП, інвестування в «озеленення» лише 2 % світового ВВП 
(1,3 трлн дол. США) у десять ключових секторів (сільське, житлово-комунальне та лісове 
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господарства, промисловість, туризм, енергетику, рибальство, транспорт, утилізацію і 
переробку відходів, управління водними ресурсами) щорічно протягом 2011-2050 р.р. не 
знизить темпів економічного росту й одночасно допоможе мінімізувати ризики, пов’язані із 
зміною клімату, дефіцитом ресурсів і втратою екосистемних послуг [12, c. 24]. 

У дослідженні [16, с. 8] зазначено, що загальними рисами «зеленої» економіки є: 
ефективне і раціональне використання природних ресурсів, збереження і збільшення 
природного капіталу, зменшення забруднення, низькі вуглецеві викиди, попередження 
втрати екосистемних послуг і біорізноманіття, ріст доходів і зайнятості. Крім того, «зелена» 
економіка розглядається в контексті із глобальною зміною клімату і напрямками виходу із 
фінансово-економічної кризи.   

Як відзначають Н. В. Пахомова, К. К. Ріхтер, Г. Б. Малишков, формування «зеленої» 
економіки передбачає модернізацію виробничо-технологічного апарату в більшості галузей, 
служить потужним стимулом розгортання в різних сферах інноваційних процесів [17]. 

До важливих інструментів, які підштовхують «зелений» ріст економіки відносяться 
екоінновації. Безперечно, екологічні інновації, як і будь-які інші, передбачають зміни в 
техніці, технології, управлінні, з тією лише різницею, що їх результати спрямовані на 
попередження і зменшення негативного впливу на довкілля. Йдеться про розробку і 
впровадження нових ресурсно-ефективних, чистіших технологій («зелених» технологій), 
спрямованих на мінімальний вплив на довкілля та попередження дисбалансу в екосистемах 
без зростання рівня забруднення навколишнього середовища.  

Екологічні нововведення (інновації в галузі природокористування) як сукупність 
прогресивних техніко-технологічних змін у виробництві, призводять до переходу на нові 
екологічні технології з метою зменшення тиску на довкілля та відновлення екологічної 
рівноваги і підвищення самовідновлювальної здатності екосистем. Результати екологічних 
інновацій призводять до вироблення й впровадження екологічно чистих природоохоронних 
технологій. 

Одним із пріоритетних напрямків забезпечення інноваційної діяльності у 
природокористуванні є впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних технологій. 

Як відзначає більшість учених, основними принципами, на яких ґрунтується «зелена» 
економіка є [18, с. 39; 19, с. 100-101]: 

- рівність і справедливість у межах одного покоління і між поколіннями; 
-  відповідність принципам сталого розвитку; 
-  обережність щодо соціальних наслідків і впливу на навколишнє середовище; 
-  розуміння високої цінності природного і соціального капіталу, наприклад, за 

рахунок інтерналізації зовнішніх екологічних витрат, «зеленого» обліку, оцінки витрат за 
період усього життєвого циклу продукту і поліпшення управління; 

-  ефективність використання ресурсів, стійке споживання і виробництво; 
-  необхідність відповідності макроекономічним цілям у спосіб створення «зелених» 

робочих місць, підвищення рівня конкуренції і зростання в основних галузях. 
До пріоритетів «зеленої» або низьковуглецевої економіки відносяться висока 

енергоефективність і мінімізація впливу на клімат. До наслідків змін клімату експерти 
відносять: природні катаклізми (урагани, шторми, землетруси, повені, затоплення територій); 
підвищення температур; зміна рівня Світового океану; опустелювання територій; нестачу 
води; зменшення виробництва продовольства; процеси ерозії грунтів; незворотні зміни в 
екосистемах; втрата біорізномаїття. 

Саме тому, план 20:20:20 ЄС, за яким передбачається до 2020 р. скорочення 
парникових газів на 20 %, підвищення енергоефективності на 20 %, доведення частки 
відновлювальних джерел енергії до 20 %, означає, що європейські країни стають на шлях 
екологізації економічного розвитку. У свою чергу, США планують до 2050 р. скоротити 
викиди на 50 %, а до 2080 р. – на 80 %. Такі кроки матимуть значний вплив на структурні 
зміни в економіці на основі інновацій. 
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Перехід до «зеленої» економіки, або економіки нової формації має ґрунтуватися на 
таких основних напрямках: 

- енергозбереження і підвищення енергоефективності з метою збереження природного 
капіталу; 

- впровадження технологій відновлювальної енергетики; 
- збереження екосистем і послуг, що ними надаються; 
- створення ефективної системи управління відходами; 
- модернізація існуючої і формування сучасної «зеленої» інфраструктури; 
- недопущення деградації навколишнього середовища і виснаження природних 

ресурсів; 
- мінімізація навантаження на навколишнє середовище. 
Після виходу доповіді ЮНЕП та Декларації «Майбутнє, якого ми хочемо» 

(підсумкового документу Конференції ООН, 2012), «зелена» економіка стала розглядатися як 
пріоритетний напрямок світового розвитку. 

Таким чином, перехід суспільства до «зеленої» економіки є комплексною проблемою 
і передбачає трансформацію і модернізацію економіки, формування нової економічної 
моделі природокористування. Нині в наукових дослідженнях наголошується на тому, що 
розв’язання екологічних, економічних і соціальних проблем можливо за умови розумного 
поєднання основних постулатів концепції сталого розвитку та «зеленої» економіки. 

Сучасні концепції розвитку повинні враховувати те, що середовище і економіка 
нерозривно зв’язані між собою і господарська активність покращує людське життя тільки 
тоді, коли вона супроводжується збереженням і захистом довкілля [20, с. 55]. 

Разом з тим, варто врахувати ту обставину, що людство, не дивлячись на значні 
досягнення в різних галузях науки і техніки, неспроможне передбачити всі можливі зміни у 
навколишньому середовищі та наслідки своєї дії на довкілля. Всі сучасні засоби 
неспроможні здійснити прогноз того, як довкілля відгукнеться на наше втручання, в тому 
числі і позитивне, з точки зору відтворення і бережливого стану. Тому варто з максимальною 
обережністю реалізовувати прийняті політичні, економічні рішення щодо втручання в 
природні процеси з тим, щоб наші дії не призвели до необоротних змін у природі. Тому 
сучасні знання варто спрямувати на розробку моделей і прогнозів з таким розрахунком, щоб 
навіть при найгіршому сценарії розвитку нашої цивілізації, з точки зору її впливу на 
довкілля, залишився хоч незначний шанс на повернення навколишнього середовища в 
попередній (кращий) стан. 

Насамкінець зауважимо, що перехід людства до сталого розвитку призведе до 
гармонізації взаємодії з природою всієї світової спільноти, формування сфери розуму 
(ноосфери), а мірою національного та індивідуального багатства стануть духовні цінності і 
знання людини, яка житиме в гармонії з навколишнім середовищем. 
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Introduction.  It is necessary for  Ukraine, to attain the level of modern developed 
countries, national economies  of  which are considered to be the fifth technological order, as the 
results of the development of strategies for the development of industries, accelerated, high-tech 
industrial development, including mechanical engineering. In order to achieve a high rate of 
industrial development,  the next set of problems should be decided: 

- macroeconomic defined low efficiency of industrial policy of the state; 
- market characterized by poor infrastructure market; 
- cross-sectoral, detach inefficiency interaction related industries with natural monopolies; 
- intra-including the critical state of fixed assets investment and innovation challenges 

companies in the industry, low structuring the industry, as well as a shortage of qualified 
professionals. 

Statement of the problem. The complex problems related to engineering defined as the 
branch, and  is typical for the whole of the domestic industry, but we consider it necessary to 
identify its intra problems, as they are the cause of most of the problems of engineering as a whole 
[1; 2]. 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_ru.pdf�
http://www.unesd/�
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Analysis publication. For the present study analyzed the work of the following specialists: 
Akberdina R. [1] R. Ackoff [2], Ansoff I. [3] Archibald R. [4], Zakharchenko [5, 6]. But these 
studies have not been brought to the level of a specific machine-building enterprise. 

The results of research. The share of general engineering accounts is about 8% of the gross 
domestic product of Ukraine. This is an automotive engineering, a transport machinery, a heavy 
machinery, a machine tool industry and an electrical engineering. 

Since the early 2000s, the Ukrainian engineering has developed rapidly with stable positive 
dynamics. The largest volume of production were recorded in 2008 it was almost 64 billion UAH. 
Exports of engineering products was $ 27 billion Gen.  

The crisis has had a negative impact on the industry. In  2009  the production volumes 
decreased by 58%. This has particularly affected the automotive, heavy and transport engineering, 
the share of which  is the largest in the structure of the industry products. But by the beginning of 
2013, the industry showed a small, but still growth (table. 1). 

Experts note the relatively high competitiveness of products manufactured by Ukrainian 
machine builders. Especially high development shows the transport sector: + 280% compared to 
2011. Not least because of the technical upgrading of transport engineering. In a similar way, and 
machine-building enterprises - NCMHs, "Azovmash", which are directed for the modernization of 
large property investments. 

 The first and one of the most acute problems in engineering is a significant depreciation of 
fixed assets, which reached 64.8% (in their full book value).  A deterioration of metalworking 
equipment reached almost 70%. Retirement rate of machinery and equipment exceeds the rate of 
renewal in 4 - 5 times.  

The annual rate of renewal of machinery and equipment shall not exceed 1%. Physically 
worn out equipment engineering company does not provide standard indicators, such qlt precision 
machining, the parameters of reliability and operating rules of time. As a result, the lag in 
performance as well as on the consumption of resources consumed. 

Table 1 
Financial and economic indicators of the largest machine-building enterprises of Ukraine 

Net income Net profit Current liabilities 

The company's 2012 
million. 
UAH. 

2012 
growth,

% 

2012 
million. 
UAH. 

2012 
growth,

% 

2012 
million. 
UAH. 

2012 
growth,% 

Coefficient 
of total 

liquidity 

1. Zaporozhtransformator 3948 9,95 947 913 2854 14,24 0,75 
2. Machine Design Flax Sumy 
NPO. N. Frunze 

3249 18,71 239 0 2604 31,15 
1,32 

3.Research and Production 
Complex Gas Turbine 
"Zorya" - "Mashproekt" 

2979 12,31 89 175 2867 18,36 
1,34 

4. Novokramotorsky Machine 
Works 

2373 -13,87 77 171 719 56,11 
3,83 

5. Electrotyazhmash 1451 34,01 50 38 846 39,43 1,33 
6. Turboatom 1297 2,29 309 427 1587 96,02 1,68 
7. EMSS 1205 -7,18 1 32 1006 53,87 0,86 
8. Jabil Circuit UKRAINE 
Limited 

1103 14,24 16 30 228 4,18 1,01 

9. Sumy plant pumping and 
power machine building 
"Nasosenenergomash" 

990 -3,16 69 94 552 -23,81 1,03 

10. Yuzhkabel 950 -12,91 37 79 75 -29,34 4,10 
 

The second problem is insufficient targeted investments in machinery industry and the low 
efficiency of their use. 

The low level of investment in the industry is due to the shortsightedness of the existing 
industrial policy, insufficient level of capitalization of the banking system, the high cost of 
investment loans and low credit attraction engineering industries.  

Weak credit is determined by the attractiveness of engineering low profitability.  
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In addition, the home practice, most of the projects aimed at the development of mechanical 
engineering, is funded by the company's own funds (76.5% of the total investment in the sector), 
while in developed countries the ratio is reversed (70% -80% of the funds walking on the 
production, is usually borrowed or raised funds). 

If you look at the statistics of investment in the engineering sector capital investment grew 
by 10% -20% per year. If in 2010 it amounted to 4.4 billion UAH, in 2011  it was 5.9 billion UAH. 
(+ 20%), and investments in the development of domestic engineering totaled 6.8 billion UAH. (+ 
11%).  

However, it is not much: for example, the program of development of mechanical 
engineering only state investments in the development of the industry were to make 18 billion 
UAH, that the enterprise sectors have not received [7, c. 59]. 

To solve the problems of investment in industry and in particular in mechanical engineering 
is much talk about revitalization and attract direct foreign investment. However, the study of the 
question to reveal the internal adverse conditions: 

- the lack of growth in production due to the low effective demand of enterprises and the 
public; 

- insufficient development of mechanisms to support exports; 
- the presence of a low tariff rates for engineering products (for example, it is believed  that 

the customs rate of less than 35% to invest in car production in Ukraine is meaningless). 
In addition, the research revealed the following negative aspects, already established in the 

implementation of foreign direct investment in the Ukrainian economy: 
- deformed sectoral structure of foreign direct investment: the concentration of investments 

in primary industries with relatively little attention to high-tech industries producing products with 
high added value, which potentially could be as a subject to Ukrainian exports: 

 - uneven distribution of foreign direct investment between the regions of Ukraine; 
- limited range of investors, resulting in a number of potential investors does not include a 

significant number of prospective investor companies; 
- weakening of control over the preservation of economic security: a potential source of 

threat is the divergent interests of the state and investors focused on early profit while minimizing 
initial costs. 

Analysis of the experience shows that foreign manufacturers are basically two scenarios. 
The first scenario  is a result of the establishment of joint ventures and financial investments 

of control over the most competitive Ukrainian machine-building enterprises in order to capture 
their markets in Ukraine. After wearing demonstrative starting investment in real production 
collapses and turns into a joint venture distributor of foreign "investors" produced abroad. 

The second scenario is the placing on the enterprises of the sector through joint ventures or 
long-term contracts ancillary industries included in the processing chain of production, which are 
the final link of Ukraine abroad.  

We are talking about production in Ukraine labor, materials science and energy intensive 
parts and assemblies that do not contain significant know-how, with the cooperative production of 
which Ukrainian producers can count only on a small proportion of the total profit.  

The transformation of the Ukrainian enterprises in support of export oriented production 
puts them in technological dependence on foreign partners and deprives the incentives to develop  
the  production of its own high-tech products. 

Promising opportunities and associated with an increase in the supply of Ukrainian products 
to South America, where he actively promoted products of power engineering and aircraft. Support,  
mainly in the form of the state order  is also declared for aircraft manufacturers, passenger trains, 
locomotives, buses and trolley buses, agricultural machinery.  

The possibility of the Ukrainian government to ensure local demand for these products is 
difficult to determine because of the uncertainty budget for 2015, which was based on inflated rates 
of GDP growth. The growth in demand without the use of budgetary funds can be expected unless 
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in power generation, where the program of modernization of production capacities in the area of 
coal mining and port facilities. 

The third problem is the low level of competitiveness of products. 
  This problem exists despite the fact that the number of home equipment on the parameters 

not only inferior, but often exceeds the scientific and technical level of the Western countries. The 
relative competitive products of Ukrainian industry in the home market mainly due to the high cost 
of the Western models. 

The fourth problem is unstable overall financial condition of enterprises engineering. Low 
(or  negative) profitability production, holding capital expenditures from its own sources costs (due 
to lack of credit for investments), and finally a simple "decumulation" profit leads to the fact that 
the current assets enterprises  for last four years were 30 - 40%  the less than the current payables 
and loans and borrowings. 

The fifth problem is increasing shortage of the qualified personnel, reducing the influx of 
young professionals the loss of continuity, aging Engineering in companies and as a result aging 
engineers in companies and as a result developing reduced intellectual capacity of the industry .  

The sixth problem is that the machine-building complex is non-uniform on the structure. In 
it are available developing and depressive the direction. Depressive it is possible to carry the 
machine-tool industry, chemical, construction and road, communal-tractor and agricultural 
mechanical engineering to number. 

Distinctions in subsectors are caused by a number of factors, but the major is the condition 
of the markets which enter production. In optimum situation there were subsectors making hi-tech 
means of production for mechanical engineering and other branches of a machine-tool construction.  

Seventh issue is the reduction and sometimes loss of innovative component of the industry; 
focus on traditional, outdated technical solutions; copying foreign technologies. 

The number of machine-building enterprises engaged in innovation, is only 12% of all 
enterprises in the industry [6]. 

In development of high-tech activity the intra firm science integrated into real sector of 
economy is urged to play a key role. In the leading industrial countries the company to perform the 
bulk of research and development: 65%  in the EU; 71%  in Japan.  

Ukrainian same factory science has few resources (6% of expenditure on research and 
development) and focuses mainly on short-term solution to the technical problems of its own 
production, including by adapting developments made by third parties, to the specific production 
conditions. 

 According to experts, for the successful development of the industry it is necessary to pay 
attention to withdraw from the current level of 10% - 12% to the level of 20% - 25%. GDP in 
developed countries. For example, China, which is now the share of mechanical engineering 
accounted for about 15% of GDP, in 2013-2015 plans to increase investment in research and 
development by more than half.  

It is expected that these costs in 2015 will amount to 2% of China's GDP (more than 210 
billion Euros), with up to 80% of this amount will have it on the machinery - Beijing plans to not 
only reduce dependence on imports, but also to increase exports.  

For example, China, and so is the world's largest manufacturer of machine tools, machine 
tool under the state program of development plans to increase its export volume to $ 4 billion 2015  
is eight times more than in 2010 of [7, c. 61]. 

 So far, even without state home engineering continues to "keep the brand" and to be one of 
the engines of the Ukrainian economy. However, the lack of funds for modernization and problems 
with exports to the traditional markets do not allow the sector to develop its full capacity. 

At a time when the financial crisis affects the real economy, may develop divergent trends. 
Investigating mechanical engineering problems, it is possible to draw a conclusion on the 

remained deep crisis which continuation in the conditions of integration in Ukraine will inevitably 
lead to a primitivization of branch and bankruptcy of its enterprises.  
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And, as in Ukraine historically there was a high social importance of mechanical 
engineering, deterioration of an economic situation in the enterprises will conduct to decrease in a 
standard of living of considerable part of the population and can cause social shocks. 

The crisis could increase the competitiveness of some sectors of Ukrainian engineering. As 
in 1999, the positive impact could have a process of import substitution. In the context of Ukrainian 
imports more expensive equipment becomes more attractive to consumers in terms of price. In 
particular, this applies to some types of machine tools, agricultural machinery, household 
appliances and electronics.  

However, it should be borne in mind that the structure of production in the Ukrainian 
engineering has changed markedly over the last 15 years. In some sectors, engineering significantly 
increased the proportion of assembly plants that produce equipment from imported components.  

For them, the benefits of the increased cost of imports will not be so large as to companies 
working with local suppliers. In particular, a very large proportion of these companies are now 
concentrated in the manufacturing of household appliances in the automotive industry and 
agricultural engineering. 

The biggest advantage during the crisis have the machinery industry, which provide 
equipment strategically important sector of the economy. Statistics showed the best production of 
railway equipment manufacturers, as well as high-power turbines and generators for power. In 
addition, the support of the public funds can expect manufacturers of agricultural equipment, 
medical equipment. However, the global economic recession led to a decline in production, 
underutilization of enterprises with consequent negative economic and social consequences. 

Conclusions. In order to change this situation and solve the problem, you need to improve 
the management system high-tech development of the technical capacity of the engineering 
enterprise. 

 It is necessary to develop: 
- principles for the development of innovative strategies engineering enterprise; 
- methods for developing high-tech development strategy of machine-building enterprise; 
- organizational and economic mechanism for coordinating the development of high-tech 

with the overall strategy of the engineering enterprise.. 
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 У статті автори досліджують деякі чинники, що визначають поведінкові особливості індивідів, 
виходячи з концепції феномену «рath dependency» - залежність від попереднього розвитку.  
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Постановка проблеми. Економічна поведінка індивіда значною мірою визначається 
суспільством, його писаними й «неписаними»  законами, дієвість яких досліджує 
мікроекономіка у частині поведінкової економіки. Інституціональні передумови ринкового 
господарства визначаються не тільки економічними, але й соціально-політичними, 
правовими, соціально-психологічними, етичними умовами  життя, а також звичаями, 
традиціями, звичками, що мають місце як у житті окремої людини, так і суспільства загалом. 
Це - інституції - набір неформальних правил. Формальні правила – інститути - це складна  
структура, що об’єднує у собі систему установ і систему правових норма. З огляду на 
особливості формування інститутів тієї чи іншої країни, поведінка індивіда як суб’єкта цієї 
складної системи буде різною. Тому застосування тих самих важелів економічної політики у 
різних країнах призводять до різних результатів, бо по різному реагує споживчий сектор, 
ланкою якого є індивід – предмет нашого дослідження.  

Ще у ХІХ ст. німецька історична школа відійшла від створення універсальної 
економічної теорії. На думку представників цієї школи, економічна наука має займатися 
дослідженням специфіки певних національних господарств, адже кожне національне 
господарство має властиві тільки йому ознаки, часто без аналогів. Крім цього, національне 
господарство – еволюціонуюча система, що проходить у своєму розвитку різні стадії, які 
відрізняються специфічними, а то й унікальними властивостями. Господарство, як єдиний 
суб’єкт, підпорядковується особливим законам, що відрізняються від законів, яким 
підпорядковується поведінка окремого індивіда. Один із постулатів Німецької школи 
полягає у тому, що на господарський розвиток країни особливу увагу справляють 
національні чинники. Не випадково, сьогодні економічну науку в Німеччині та інших 
німецькомовних країнах часто називають «Національною економією» (Nationalokonomie) або 
«Народногосподарськи вченням» (Volkswirtschaftslehre) [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні з’являється багато публікацій, 
що пропонують аналіз ментальних особливостей української нації, та вітчизняна школа, яка 
б вивчала різноманітні аспекти національного змісту і менталітету до цих пір так і не 
сформувалася. З ідеологічних причин поняття «ментальність» тривалий час знаходилося поза 
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увагою вітчизняних науковців. Тільки у 90-ті роки ХХ ст. науковці знову повернулися до 
дослідження цього феномену. 

Р.Додонов, І.Бичко, О.Донченко, В.Пилипенко, О.Злобіна, Н.Соболєва, Є.Головаха, 
М.Попович, С.Кримський, Ю.Пачковський, С.Пролєєв, І.Старовойт, О.Нельга, А.Ручка й 
інші зосереджувались на різноманітних, проте не на економічних, властивостях національної 
ментальності, а на  найбільш суттєвих рисах етнічної ментальності України, ментальності як 
атрибуту суб’єктивної реальності українського соціуму, психоемоційному світі людини як 
суб’єкта національної культури тощо.  Визначення терміну «національна економічна 
ментальність» знаходимо у роботах Бондаренко О.В.: «…це - філософська категорія, яка 
узагальнено відображає рівень національної соціально-економічної свідомості суспільства, 
соціальних груп й верств населення, окремих індивідів, сприйняття ними суті економічної 
(господарської) діяльності, ціннісних орієнтацій, інтересів, потреб, що зумовлюють 
спонукальні мотиви певної соціально-економічної активності» [2,3]. Як бачимо, 
«національна економічна ментальність» визначається як виключно філософська категорія й 
відбиває в собі історію нації, ґрунтуючись на базових цінностях, моралі, нормах, які її 
формували. 

Мета статті – дослідження поведінки індивіда в умовах національної економічної 
ментальності з використанням синтезу елементів соціологічного та економічного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Особливості не тільки духовних, а й економічних 
цінностей та норм поведінки, властиві, у тій чи іншій мірі, представникам  різних етнічних 
груп. У різних країнах, економічну проблему неможливо вирішити без огляду на її соціальну 
складову, без вивчення особливостей історичного розвитку країни, її традицій та звичаїв, 
наявного рівня розвитку продуктивних сил, її потенціалу, тобто, у широкому розумінні, без 
аналізу національної економічної ментальності, що є тим основоположним неформальним 
інститутом та результатом впливу об’єктивних умов розвитку нації, але, у свою чергу, 
визначає характер соціально-економічних норм – формальних інститутів, що формують 
історичну траєкторію економічного розвитку нації. Національна економічна ментальність є 
основоположною тезою відомого феномену неоінститутоціоналістів «path dependency» – 
залежність від попереднього розвитку. 

Окремі індивіди по різному ставляться до своїх партнерів по виробничому процесу. 
Українська специфічність цього ставлення – у толерантності, завдяки якій немає поділу за 
расовою чи національною ознакою. Спілкування людей як «рівного з рівним» є 
загальноприйнятим. Більш суттєвими є деякі представлення щодо «дистанції» між 
керівниками та підлеглими. Догідливість підлеглого керівнику і авторитаризм начальника по 
відношенню до підлеглого  є проявом древнього стереотипу нерівності «своїх» та «чужих». 
На сьогодні, традиційно нашою, українською, проблемою є «кумівство» - відносини, у межах 
яких родинні зв’язки домінують над професійними якостями. Роботодавець, швидше, прийме 
рішення взяти на роботу дальнього родича, аніж професіонала. У цьому - традиції соціальної 
взаємодії. 

Етикет, «писані» й «неписані» правила уже сформувались в українському бізнес-
середовищі. Вважається нормою, коли етика визначається обставинами: сьогодні можна 
поводити себе так, а в інших умовах, якщо це буде вигідніше, по іншому. Тобто вибір 
рішення визначається не законами, а певними обставинами. У західних країнах, на які ми 
прагнемо зараз орієнтуватися, етика бізнесу заснована, серед інших, на принципах 
пріоритетності законів та інструкцій, жорсткого слідування прийнятим правилам. Причому 
відхилення від етичних норм може спонукати негативні юридичні наслідки. 

Поряд із цим, важливим й одночасно таким, що найпростіше фіксується, є ціннісно-
мотиваційне ставлення до праці та до багатства як результату праці. Ставлення до праці 
може бути як до процесу, що забезпечує кошти для існування, а може трактуватись як шлях 
до самореалізації. Тобто, у першому випадку, це – засіб досягнення цілі, а у другому – 
життєва необхідність. Звідси – різноманітні варіанти індивідуальної раціональної поведінки 
– «присутність на робочому місці» і «трудоголізм». Вважається, що пряме прагнення 
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багатства – це концепція максимізуючої поведінки країн третього світу, у той час, як у 
розвинених країнах гроші є лише вимірником успіху, але не його ціллю.  

Подивимося на специфічність  формування трудової етики українців дещо під іншим 
кутом. Україна є однією з найбільш релігійних країн Европи: 71,4% населення вважають 
себе віруючими. За цим показником українці поступаються лише католикам Польщі, 
православним кіпріотам, побожним португальцям і словакам. Більш того, кількість тих, хто 
вірить у Бога, постійно зростає: результати опитування свідчать про те, що за десять останніх 
років загальнонаціональна українська паства збільшилася на 13%. Цінність «віри» по шкалі 
пріоритетів українців розташовується вище, ніж поняття «лідерство» і «авторитет». Але тут є 
своя специфіка. В Україні немає домінуючої конфесії. І це при тому, що більшість громадян 
дотримується християнства східного обряду. Більш того, розповсюдженість церков є 
нерівномірною. Є дослідження, що більша релігійність властива жителям Заходу, а Сходу – 
менша. Крім цього, є ще інша категорія віруючих – ті, хто не належать до жодної конфесії. 
Їхня частка складає 28,8% і це – більше, ніж частка прихожан у довільній іншій церкві: в 
Центрі та на Півдні – понад 35%, на Сході – 28%, на Заході – 7%. Для такої категорії 
індивідів християнство – лише народний звичай, що не визначає їхню поведінку та не 
залежить від неї. Такі індивіди формують свою поведінку, виходячи із власних уявлень про 
«віру» і тому часто така поведінка є непрогнозованою [4]. 

Загалом, ми можемо стверджувати, що церковні інститути безпосередньо мають 
вплив і значною мірою визначають поведінку індивідів західної частини країни і певної 
частки населення східних областей. Що ж до впливу на поведінку індивідів центральної та 
південної частин України, то цей вплив буде опосередкованим. 

Зазначимо також, що східно-християнська релігійна традиція розглядала працю як 
неприємну необхідність, як кару. Православ’я  не давало вищих духовних санкцій для 
активної роботи в миру. Фізична праця, виробництво споживчих благ займають у 
православній культурі підлегле місце у порівнянні с працею духовною, молитвою. Сфера 
земного, матеріального благополуччя котувалась не високо, матеріальна праця ніде не 
ставилась в один ряд зі спасінням і терпінням. Самоствердження було спрямоване всередину 
себе, на «влаштування» власної особистості. «Антиекономізм» православ’я обумовив 
існування бідності як типу культури, якій властиве терпиме та гуманне, співчутливе 
ставлення до невдах господарської діяльності, а сама по собі бідність не сприймалась як 
ознака відторгнутості. Допомога бідним визначала найважливіший моральний обов’язок 
християнина. Жебракування тривалий час не вважалося економічним тягарем чи девіацією, а 
матеріальний добробут індивіда відмежовувався від його власної активності і 
відповідальності. Таким чином, православне християнство через етичні норми закріпило 
перерозподільні звичаї християнської общини. На разі традиціоналістичний уклад мислення 
виражається у тому, що індивід не схильний заробити більше, він просто хоче жити так, як 
звик. За М. Вебером, коли виникають труднощі, індивід не прагне змінити уклад життя, а 
скорочує потреби [5].  

У кожному суспільстві мають місце одночасно й індивідуальні, і колективні цінності. 
Але співвідношення їх у різних країнах різне. В українському суспільстві ці пропорції варто 
розглядати для різних соціальних груп. Важливим є, наприклад, де і коли відбувалося 
формування особистості: в радянський чи пострадянський період; у західній чи східній 
Україні; йдеться про сільське чи міське населення тощо. 

Спадком радянських часів є домінування колективних цінностей. Особистість 
підпорядковується групі, протиставлення колективу, як правило, засуджується. «Приєднання 
до більшості» - це шлях для виживання в адміністративно-командній економіці. Як 
найбільшу цінність окремі індивіди схильні сприймати загальну згоду, консенсус, тобто таку 
собі «єдину правду» як кінцеву відповідь, до якої треба прямувати. 

Радянським спадком у сфері виробничих відносин стали наслідки політики 
патерналізму держави стосовно робітників. Матеріальні передумови патерналіського 
менталітету – відсутність ситуації вибору, а соціальні наслідки – обмеженість потреб 
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індивідів. Агентами реалізації такої політики були місце влада, підприємства, профспілки, 
які несли тягар соціальних обов’язків. За рахунок суспільних фондів споживання 
забезпечувалось задоволення потреб робітників – надавались робочі місця, житло, місця в 
дитсадках, забезпечувалось навчання і підвищення кваліфікації, надавалась допомога у 
придбанні дефіцитних товарів, організовувався літній відпочинок та оздоровлення 
робітників та їхніх сімей. Натомість держава отримувала соціально й економічно залежну 
робочу силу. Така організація виробничих відносин дозволяла поєднувати їх низький рівень 
розвитку з їхньою високою соціально-економічною життєздатністю. 

Наслідком маємо формування звички до гарантованих матеріальних благ, 
застрахованості від крайньої бідності, незалежно від індивідуальної економічної діяльності 
індивіда; формування на рівні масової свідомості установки на соціальне утриманство. 
Індивід був редуційований для забезпечення державних потреб, але держава сприймалася 
ним як інстанція турботи, хранитель і гарант соціального порядку, джерело довільного 
можливого блага. Як наслідок, індивід перестає бути одноосібним власником своєї робочої 
сили.  

Наразі у свідомості індивідів маємо сформоване у минулому періоді патерналістське 
сприйняття державної влади, що послаблює необхідність у активізації власних зусиль для 
життєзабезпечення, здатність приймати відповідальні рішення. З одного боку, 
розповсюдження набуває тенденція перенесення відповідальності, з іншого – вимагання від 
держави турботи, соціального захисту та інших гарантій. 

 Таким чином, політика державного патерналізму і неекономічних методів 
стимулювання відповідала, перш за все, інтересам мало мобільного, комфортного робітника 
із применшеними потребами, простого виконавця своїх функцій - економічно пасивного 
індивіда.  

Сьогодні ситуація змінюється «до навпаки». Індивіди – представники нового 
покоління – схильні розраховувати тільки на себе. Поступово відбувається процес 
трансформації поведінкових особливостей індивіда - від колективного патерналізму до 
індивідуальної свободи, яка породжує здатність брати відповідальність на себе. Разом з цим, 
відбувається делегування відповідальності владі і державі. Але у регламентації 
господарської діяльності роль державної бюрократії, що виступає від імені суспільства, у 
цілому, залишається все ж таки достатньо вагомою. За індивідом, у принципі, визнається 
право на самостійну й незалежну поведінку і, у той же час, має місце переважання 
колективних цінностей. Поведінка індивіда, підпорядкована групі, протиставлення 
колективу часто засуджується. Як результат, українське суспільство програє, коли мова йде 
про новації. Домінування колективістських цінностей створює атмосферу неформального 
пошуку компромісів. 

З погляду «західна/східна Україна» існує думка,  що в силу історичних причин західні 
українці більш індивідуалізовані, ніж східні. Специфіка створення продукту робить сільське 
населення зараз також більш індивідуалізованим, ніж міське. Роки незалежності змінили 
співвідношення цінностей сучасної молоді, для них індивідуалістичні і колективні цінності 
стають більш взаємно зрівноваженими. Популярним стає стиль життя, коли індивід 
націлений на максимальну самореалізацію, а суспільство визнає право талановитого індивіда 
«йти по життю, розштовхуючи оточуючих». 

Сьогодні важливим чинником, що змінює економічну поведінку українців є трудова 
міграція. За даними МОП, за межами країни працює від 5 до 5,5 млн українців, що складає 
понад 15% працездатного населення. До 2005 року у структурі зайнятості населення України 
працюючі за кордоном були зайняті на будівельних роботах на сході і 
сільськогосподарськими – на заході. Але вже з 2007 роках коло країн, які приймають 
українських мігрантів, стає значно ширшим: Польща, Чехія, Італія, Іспанія, Португалія, 
Греція.  Менше наших мігрантів у Франції, країнах Бенілюксу чи Північної Європи, 
Німеччині.  З часом, ця тенденція тільки посилюється. Частка українських заробітчан в Росії 
скоротилася до 53% на сході і до 45% - на півночі. Але значно збільшилась кількість 
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від’їжджаючих у європейські країни. Зокрема, в Росії знаходиться понад 2 млн українців (за 
офіційною інформацією – 169 тис. осіб), в Італії - 500 тис. (проти 195 тыс 412), Польщі - 
понад 450 тис. (20 тис.), Іспанії - 250 тис. (52 тис. 760), Португалії - 75 тис. (44 тис. 600), 
Чехии - 150 тис. (51 тис.), Греции - 75 тис. (20 тис.), Нидерландах - 40 тис., Великобритании - 
біля 70 тис., США - біля 500 тис.[6-8]  

Не зважаючи на неоднозначну оцінку економічної ефективності трудової міграції в 
аспекті зміни суспільства, це явище з року в рік набуває деяких позитивних ознак, серед яких 
не другорядним є зміна уявлень про формування переваг споживача та про тенденції їх 
зміни. У більшій мірі такі поведінкові зміни проявляють себе серед індивідів сучасної 
української молоді. Має місце переважання психології престижної поведінки -  оновлення 
споживчих благ винятково за критерієм «модно – не модно». Відчуття постійного 
«споживчого голоду» стимулює сучасного молодого українця виглядати багатшим, ніж це 
дозволяє його бюджетне обмеження. Індивіди із «радянським минулим» керуються у своїй 
максимізуючій поведінці психологією прожиткового мінімуму: обсяг необхідних споживчих 
благ є традиційним і його зміни можна вважати не суттєвими. Забезпечивши свої мінімальні 
потреби, такий індивід, як правило, втрачає мотивацію до збільшення доходів. Така категорія 
населення є значно керованішою і її поведінкові особливості є прогнозованими з незначною 
похибкою. 

Як бачимо, макусимізуюча поведінка наявна як у першому, так і у другому випадках, 
але результати принципово різні. Молодий українець вважає для себе корисним забезпечити 
собі максимально можливий дохід, який буде використаний для купівлі престижних 
новинок; українець середнього віку вважатиме доцільним скоротити робочий час, 
необхідний для забезпечення стандартного споживчого набору. Різні стереотипи споживання 
обумовлюють і різні підходи до праці: або більше працювати і більше заробляти, або 
працювати якомога менше, забезпечуючи базові потреби. Отже, вплив принципів розподілу 
доходів у суспільстві на ставлення до праці варіюється залежно від періоду формування 
індивіда – радянський чи пострадянський період. 

Сьогодні, в умовах невизначеності, домінуючим типом поведінки раціональною 
індивіда стає життя сьогоднішнім днем. Обмеженість можливостей планування свого життя 
обумовлюють пріоритетність короткострокових цілей. Мобілізаційна свідомість, яка 
складається за умов економічної і політичної нестабільності, орієнтує людину не 
споживання, а покращення свого життя вона асоціює з мрією про світле майбутнє, з 
радикальними суспільними змінами вдачею, турботою держави, і ніяк не з багатолітньою 
працею. 

Історично процес  модернізації українського суспільства розгортався по вертикалі - 
від влади до загалу - і мав примусовий характер. Усі дії влади супроводжувалися 
погіршенням рівня життя більшої частини населення.   Як приклад,  Радянська революція та 
Перебудова. Крім цього, в умовах нестабільності, виявляє свою життєздатність така 
категорія населення як еліта. Ключовими рисами «елітарного індивіда» є егоїзм, 
гедоністична ідеологія, демонстративне споживання, високий ступінь нерівності. Такі 
споживачі вирізняється «синдромом тимчасового», нераціональною, негнучкою поведінкою. 
Властивою рисою «залежної модернізації» є анклавна поведінка – існування точкових 
«островків благополуччя» на фоні загальної бідності, вплив яких на оточення є мізерним. 
Характерно, що при штучних модернізаціях, як правило, виграє меншість. 

Висновок. У свідомості окремого індивіда формується індивідуальна  система 
цінностей, що є його внутрішньо культурним інтегратором, який визначає особливості цього 
індивіда та траєкторію його власної максимізуючої поведінки. 
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The article defines the priorities and ways of achieving social standards and guarantees a high level of the 
population for sustainable development on the basis of creating an institutional and organizational environment in the 
country. The structure of social norms on the nature of social needs, legal framework and process management system 
standards and ensuring social guarantees of the population. 
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В статті визначено пріоритетні завдання та шляхи досягнення соціальних стандартів і гарантій 
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Управління процесами забезпечення належного рівня життєдіяльності населення 
базується на принципах змішаної економіки, що обумовлено функціональною роллю 
багатьох видів послуг, які є суспільними благами та визначають перспективи розвитку 
окремої особистості й суспільства загалом. Реакцією на посилення протиріччя між 
потребами окремих категорій населення та можливостями суспільства їх задовольнити без 
шкоди для інших стало зростання значення в сучасних системах управління соціального 
партнерства як механізму узгодження (пошуку консенсусу) загальнодержавних і групових 
інтересів, розширення організаційних форм взаємодії держави, бізнесу та громадськості. 
Класична та неокласична теорії на думку багатьох економістів нині не можуть дати 
задовільного пояснення зазначеним явищам, що обумовило зростання ролі теорії 
інституціоналізму.  

Окреслені питання постійно перебувають у центрі уваги світової та вітчизняної 
наукової спільноти. Вагомий внесок у вивчення процесів постіндустріальної трансформації 
суспільства зробили такі відомі зарубіжні вчені, як Белл Д., Гелбрейт Дж., Іноземцев В., 
Кастельс М., Ростоу У. та інші. Ґрунтовні дослідження проблем управління складними 
суспільними системами здійснили такі науковці, як Алимов О., Бистряков І., Гальчинський А., 
Геєць В., Данилишин Б., Курдюмов С., Микитенко В., Пилипів В., Пригожин І., 
Степаненко А., Хвесик М., Хлобистов Є., Чухно А. Проблема інституційного розвитку в 
трансформаційній економіці отримала широке поширення в роботах вітчизняних і 
зарубіжних економістів. Серед різноманіття публікацій слід відзначити внесок А. Шастітко, 
який досліджував формування інститутів при обліку ефективного розміщення ресурсів [8, 
с. 49]. Розвиток інституційної теорії відображено в роботах А. Олійник [3, с. 58]. В. Попов 
вказав напершочергову важливість при проведенні ринкових перетворень 1990-х років 
інституційних чинників, а не швидкості лібералізації [4, с. 70]. Р.Капелюшників застосував 
інституційний підхід для пояснення сутності системної трансформації і виділив стадію 
знаходження нового стійкого балансу між формальними і неформальними регуляторами [1, 
с. 144]. 

Метою дослідження є розроблення теоретико-методологічних засад і науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо формування сприятливих  інституціонально-організаційних 
умов управління сталим розвитком сфери життєдіяльності населення відповідно до цільових 
орієнтирів здійснення реформ і стратегічних пріоритетів розбудови національної економіки. 

Пріоритетним завданням на шляху досягнення соціальних стандартів і гарантій 
високого рівня життєдіяльності населення та забезпечення сталого розвитку територій є 
формування адекватного інституціонально-організаційного середовища, що являє собою 
сукупність цінностей, формальних і неформальних норм, організаційних структур, які 
впливають на співвідношення механізмів управління діяльністю з виробництва, розподілу й 
організації споживання соціальних послуг, обумовлюють досягнення згоди між учасниками 
такої діяльності. При цьому парадигма сталого розвитку наголошує на необхідності 
врахування при прийнятті управлінських рішень інтересів не тільки суб’єктів економічної 
діяльності, але і соціуму територій у цілому, збереження загальноприйнятих ціннісних 
настанов у поєднанні з місцевими традиціями та нормами. У цьому контексті інститути 
покликані виконувати такі основні суспільні функції:  

– відігравати інтегруючу роль, сприяючи консолідації засобів суб’єктів суспільного 
виробництва з метою вирішення актуальних суспільних завдань;  

– здійснювати інформаційний вплив, що полягає в нагромадженні, обробці та 
передачі спеціалізованої інформації, необхідної як для діяльності господарюючих суб’єктів, 
так і для обслуговування інших економічних і соціальних процесів, забезпечуючи 
безперервність суспільного відтворення;  

– здійснювати орієнтаційний вплив, виступати інструментом спрямування діяльності 
економічних суб’єктів за найбільш пріоритетним для суспільства курсом, а також 
призупинення діяльності суб’єктів, що приносить негативні суспільні, у тому числі 
екологічні, наслідки.  
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Здійснюючи інституціональні трансформації в суспільстві, слід враховувати можливі 
наслідки невідповідності нових інститутів реальним інституційним умовам. Ця обставина 
може послужити причиною виникнення інституційних розривів (пасток). Інституційні 
розриви виникають коли: а) формалізовані норми суперечать одна одній; б) сформовані 
неформалізовані інститути (ментальність, економічна та правова освіта суб’єктів ринку) не 
відповідають висунутим до них вимогам з боку формалізованих інститутів; в) імпортовані 
інститути не відповідають реально функціонуючому інституціональному середовищу, в яке 
вони імпортовані. Інституціональні пастки є причиною росту трансакційних витрат, 
пов’язаних із правовим та економічним нігілізмом суб’єктів, що веде до зниження загальної 
ефективності функціонування соціогуманітарної сфери.  

Таким чином, і неформальні правила, і культурні традиції не є продуктом винятково 
спонтанного розвитку. Можна здійснювати управлінський вплив на всі ці рівні. Питання про 
те, швидко чи повільно змінюються інститути, не має відповіді в силу своєї абстрактності. 
По-перше, рівні інституціональної системи змінюються з різною швидкістю: новий закон 
можна прийняти відносно швидко; неформальні ж правила трудніше піддаються змінам; а 
найбільш інертними є усталені традиції та цінності. По-друге, інструменти цілеспрямованого 
впливу на різні рівні інституціональної структури теж відмінні. Закон або зміни до закону 
можуть бути проведені з використанням адміністративного ресурсу, пролобійовані вузькою 
групою політичних гравців. Якщо ж унаслідок прийняття нового закону ми хочемо змусити 
учасників ринку змінити раніше прийняті схеми поведінки та ділові стратегії, необхідно 
підштовхнути їх до корегування неформальних правил шляхом підвищення рівня правової й 
економічної грамотності. При цьому необхідне, як мінімум, наполегливе адміністрування 
процесів виконання цього закону, поширення нових прецедентних зразків упродовж певного 
періоду часу. Щоби вплинути на культурні традиції та цінності адміністративних заходів 
недостатньо. Важлива роль у легітимізації нових правил і забезпеченні їхньої підтримки в 
соціальному середовищі відводиться засобам масової комунікації, які теж не в змозі 
ефективно вирішити поставлену задачу за короткий проміжок часу. 

Формальні правила (закони, норми, нормативи тощо) утворюють вершину 
інституціональної структури. У Конституції України закріплені державні гарантії надання 
кожному громадянинові базових послуг із соціального захисту, охорони здоров’я та медичної 
допомоги, освіти тощо. Правові засади їх реалізації визначає Закон України “Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 05.10.2000 № 2017-ІІІ шляхом 
запровадження відповідних стандартів і нормативів. Згідно із Законом [5]:  

державні соціальні стандарти ― це встановлені законами, іншими нормативно-
правовими актами соціальні норми та нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються 
рівні основних державних соціальних гарантій;  

державні соціальні гарантії ― встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, 
доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів 
соціальних виплат, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму;  

соціальні норми та нормативи ― показники необхідного споживання продуктів 
харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, 
житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.  

За характером задоволення потреб нормативи поділяють на: нормативи споживання 
(розміри споживання за певний період часу продуктів харчування, непродовольчих товарів 
та деяких послуг); нормативи забезпечення (визначена кількість наявних в особистому 
споживанні предметів довгострокового користування, а також забезпечення певної території 
мережею закладів, установ, організацій соціально-культурного, побутового, транспортного 
обслуговування та житлово-комунальних послуг); нормативи доходу (розмір особистого 
доходу громадянина або сім'ї, який гарантує їм достатній рівень задоволення потреб) (рис.1).  
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Рис. 1. Структура соціальних нормативів за характером задоволення соціальних потреб 

 

Відповідно система державних стандартів передбачає розрахунок нормативів 
фінансування поточних витрат на одного мешканця, а для окремих видів соціальних 
послуг ― на одну особу, яка підлягає даному виду обслуговування; а також нормативів 
фінансування поточних витрат на утримання мережі закладів охорони здоров’я, освіти, 
підприємств, організацій, установ соціально-культурного, житлово-комунального та 
побутового обслуговування. 

Аналіз нормативно-правових засад та системи управління процесами забезпечення 
соціальних стандартів і гарантій життєдіяльності населення засвідчує наступні проблеми:  

 неузгодженість по-перше, між конституційними нормами, положеннями окремих 
законів і задекларованими у стратегічних державних програмних документах напрямами 
реформування вітчизняної економіки; по-друге, між законодавчо закріпленими гарантії та 
ресурсними можливостями держави;  

 наявність фундаментальної суперечності, коли базові принципи та завдання 
перспективного розвитку, закріплені в чинній нормативно-правовій базі, державних 
стратегічних і програмних документах, ґрунтуються на ідеології субсидіарності, водночас 
механізми управління трансформаційними процесами за посередництва політичних і 
економічних інститутів мають виражений редистрибутивний характер;  

 у вертикальному зрізі інституціональної структури простежується невідповідність, 
коли новоприйняті нормативно-правові акти не супроводжуються комплексом заходів щодо 
їх сприйняття на неформальному рівні та ще глибше ― у культурних традиціях і цінностях. 
За неадекватного економічного та правового мислення суб’єктів господарювання 
запровадженим формальним інститутам виникає економічний і правовий нігілізм, що 
призводить до зростання трансаційних витрат;  

 наявність «прогалин» у нормативно-правовому забезпеченні досягнення соціальних 
стандартів і гарантій життєдіяльності. 

Сучасні концепції розвитку держави добробуту (соціальної держави) передбачають 
стимулювання громадської активності та широкої участі кожного жителя у вирішенні 
нагальних соціально-економічних й екологічних проблем. Забезпечення екологозбалансованого 
сталого розвитку країни та її територій, досягнення соціальних стандартів і гарантій 
високого рівня життєдіяльності населення потребує формування інститутів суспільного 
залучення окремих осіб, різних соціальних груп населення і місцевих громад, неурядових 
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організацій, а також бізнесу до визначення й укорінення базових цінностей сталого розвитку, 
обговорення та прийняття управлінських рішень з питань використання обмежених ресурсів. 
Такі інститути мають високі шанси імплементації, оскільки базуються на історичних 
традиціях самоврядування та колективної взаємодопомоги.  

Основними компонентами (механізмами) суспільного залучення є: всебічне 
інформування населення; моніторинг громадської думки щодо сприйняття цілей і завдань 
політики сталого розвитку та реформ, що проводяться в країні; залучення широкої 
громадськості до прийняття та реалізації відповідних рішень; підтримання громадських 
організацій, у тому числі тих, які надають соціальні послуги  

Соціальний статус людини залежать від обсягу та якості інформації, якою вона 
володіє і може користуватися для досягнення професійних та індивідуально-побутових 
цілей. На сьогодні актуальним є питання громадського інформування (про ініціативи органів 
влади, спрямовані на впровадження принципів сталого розвитку, зміст соціальних програм і 
проектів), а також пропаганди (поширення позитивних прецедентів) та роз’яснення нових 
принципів і процедур реалізації державних соціальних гарантій. Інформаційна політика 
держави повинна базуватися на засадах відкритості й прозорості та передбачати:  

– розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження постійних 
комунікацій із громадськістю;  

– надання у повному обсязі інформації про діяльність щодо реалізації сталого 
розвитку, про соціальні права та можливості;  

– проведення роз’яснювальної роботи стосовно доцільності розроблення та 
прийняття тих чи інших нормативно-правових актів, управлінських рішень;  

– сприяння висвітленню у ЗМІ досвіду ефективного співробітництва органів влади з 
громадськістю щодо вирішення конкретних проблем.  

Інформаційна політика здійснюється через регулярний випуск друкованих матеріалів 
(офіційних бюлетенів і щорічних звітів, брошур, буклетів), а також використання 
можливостей радіо і телебачення, електронних засобів зв’язку для розповсюдження серед 
широкого загалу достовірної інформації про екологічну ситуацію та наукові прогнози 
розвитку подій, загрози для життєдіяльності, пов’язані зі споживацьким ставленням до 
довкілля, альтернативні стратегії використання наявних ресурсів.  

Процес суспільного діалогу та вироблення спільних позицій з питань 
екологозбалансованого сталого розвитку й підвищення якості життєдіяльності населення 
реалізується за допомогою таких механізмів, як консультації з громадськістю, громадська 
експертиза, проведення громадських обговорень і слухань, круглих столів, неформальних 
зустрічей, референдумів, створення консультаційних і координаційних рад. Консультаційні 
форми залучення за своїм змістом вносять елемент активного сприйняття предмета 
співпраці, надають громадськості можливість висловити свою думку, а урядовцеві чи 
посадовій особі місцевого самоврядування ― її вислухати. Існує необхідність формування та 
посилення ролі спеціальних дорадчих органів громадського контролю при органах 
виконавчої влади (громадських рад) на різних адміністративно-територіальних рівнях.  

У світовій практиці дорадчі органи є однією з найактивніших форм залучення 
громадян, яка водночас потребує від учасників відповідних навиків роботи. Їх формування 
можливе шляхом проведення на базі спеціалізованих кафедр чи факультетів вищих 
навчальних закладів відповідних тренінгів, або ж покладання таких функцій на профільні 
неурядові організації.  

Прийняттю рішень, які можуть негативно вплинути на стан довкілля та, відповідно, на 
якість життя, повинно передувати їх обов’язкове публічне обговорення ― проведення 
громадських слухань, конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, теле- або 
радіодебатів, Інтернет-конференцій, телефонних “гарячих ліній”, інтерактивного спілкування 
в інших сучасних формах. Громадське слухання є найбільш формалізованим і 
структурованим механізмом моніторингу громадської позиції з конкретних проблем сталого 
розвитку. Воно передбачає: інформування громадськості про початок розгляду проекту 
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рішення та можливість узяти в ньому участь; забезпечення доступу громадськості до проекту 
рішення, документів, на підставі яких воно приймається, та іншої необхідної інформації; 
надання можливості громадськості подавати пропозиції (зауваження) для врахування під час 
прийняття рішення, їхній розгляд; інформування громадськості про врахування чи 
відхилення поданих пропозицій (зауважень) із зазначенням підстави; забезпечення 
ознайомлення громадськості з прийнятим рішенням.  

На сьогодні вітчизняне законодавство в цій сфері не відповідає положенням Оргуської 
конвенції. Так, прийняття Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 
17.02.2011 № 3038-VI [6] фактично відмінило державну екологічну експертизу та звузило 
сферу застосування громадських слухань. Останні тепер мають проводитися лише щодо 
проектів містобудівної документації (генеральні плани населених пунктів, плани зонування 
територій, детальні плани), а не стосовно конкретних об’єктів, що суперечить взятим 
Україною міжнародним зобов’язанням.  

Активне суспільне залучення базується на розумінні того, що громадяни можуть 
зробити особистий внесок у вирішення життєво важливих для них питань. Однак саме уряд, 
регіональна та місцева влада повинні ініціювати план дій, відповідно до якого бізнес-
структури, громадські організації, фізичні особи та групи осіб можуть організовувати свою 
суспільну діяльність і будувати багатосторонні партнерські відносини. Передусім йдеться 
про розвиток інституту соціального партнерства. Більшість авторів традиційно розглядає 
його як форму співробітництва у сфері соціально-трудових відносин. Так, експерти 
Міжнародної організації праці (МОП) визначають сутність соціального партнерства як 
“механізм, за допомогою якого підприємці, представники працівників та уряди розробляють 
комплекс узгоджених і багатосторонніх дій для вирішення усіх важливих питань економічної 
і соціальної політики в національному масштабі шляхом пошуку компромісу” [2]. У 
зарубіжній практиці таку систему відносин прийнято називати “трипартизмом”. Цей термін 
охоплює як двохсторонні та трьохсторонні переговори і консультації, участь працівників у 
прийнятті управлінських рішень на підприємстві, так і трудові суперечки зі способами їх 
урегулювання.  

З позиції пошуку ефективних компромісних рішень щодо забезпечення сталого розвитку 
територій та підвищення якості життєдіяльності її мешканців систему відносин соціального 
партнерства можна назвати “квадратизмом”, оскільки тут задіяні чотири основні партнери: 
індивід (споживач тих чи інших суспільних благ), громадськість за посередництва відповідних 
організаційних структур, держава та бізнес, що взаємодіють між собою з метою вироблення 
комплексу узгоджених і багатосторонніх дій шляхом об’єднання їхніх ресурсів та професійної 
експертизи.  
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

 
In the article is researched the problem of the relationship between economic efficiency and social justice. It is 

noted that in the present conditions when assessing national civilized social systems which designed to ensure the 
expanded reproduction of human resources, the attention is increased for solving the contradiction between human 
needs, protect its interests and real possibility to meet its needs, taking into account the interests of every member of 
society. The article notes that the increased efficiency provides the conditions for greater justice, and satisfaction of 
needs of justice plays a significant role in the motivation of increasing of efficiency. 
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У статті ґрунтовно досліджується проблема взаємозв’язку економічної ефективності та соціальної 
справедливості. Наголошується, що у сучасних умовах при оцінці цивілізованості національних соціальних 
систем, покликаних забезпечувати розширене відтворення людських ресурсів, посилюється увага до вирішення 
суперечності між потребами людини, захисту її інтересів та реальною можливістю задоволення її потреб, 
врахування інтересів кожного члена суспільства. У статті наголошується, що зростання ефективності 
забезпечує умови для більшої справедливості, а задоволення потреби у справедливості відіграє суттєву роль у 
мотивації зростання ефективності. 

Ключові слова: диференціація доходів, економічна ефективність, соціальна справедливість, ринкова 
економіка 
 

Світова практика свідчить, що економічне зростання і поліпшення умов життя 
населення, соціальний розвиток – це два органічно і нерозривно пов’язаних процеси. Це тим 
більше актуально у зв’язку з тим, що соціальна парадигма постіндустріального розвитку 
ґрунтується на постулатах взаємозв’язку економічного і соціального розвитку, можливого 
тільки за допомогою таких соціальних груп, органічними характеристиками яких 
виступають: високопрофесійна підготовка, соціальна активність і мобільність, психологічна 
витривалість, надійність у виконанні функціональних обов’язків. Саме з цієї причини 
провідні країни світу ще в 60-і роки XX ст. узяли курс на створення умов щодо забезпечення 
високої якості життя для усього працюючого населення і пенсіонерів, і пішли вони на цей 
крок тому, що це виявилося вигідно як для бізнесу, так і для правлячої еліти, для 
економічного розвитку в цілому. Переміщення пріоритетів в суспільстві із задоволення 
елементарних фізіологічних потреб до реалізації гідного життя дозволяє задовольняти на 
принципово іншому рівні як матеріальні, так і інтелектуальні і духовні потреби громадян, що 
є умовою динамічного розвитку особистості, суспільства і держави.  

Однак неоліберальна модель проведення реформ в Україні, в країнах СНД і більшості 
країн Латинської Америки призвела до різкого загострення проблеми розподілу і 
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перерозподілу власності і прибутків, аномального зростання диференціації населення за 
прибутками і доступу до якісної охорони здоров’я і освіти. В Україні продовжують 
розвиватися деградаційні процеси у відтворенні населення, опустилася нижче за критичну 
відмітку (у два і більше разів) ціна праці, загострюється ситуація на ринку праці, яка 
характеризується високим рівнем прихованого безробіття і все гострішою нестачею 
кваліфікованих кадрів, що призводить до руйнування соціального капіталу без відповідного 
створення його сучасних аналогів.  

В умовах, коли стан сфери освіти, охорона здоров’я, рівень споживання міцно 
увійшли до наукового і державно-управлінського інструментарію промислово розвинених 
країн і міжнародних спеціалізованих організацій при оцінці цивілізованості національних 
соціальних систем, покликаних забезпечувати відтворення людських ресурсів на сучасному 
етапі, посилюється увага до вирішення суперечності між потребами індивіда, захисту його 
інтересів та реальною можливістю задоволення його потреб, врахування інтересів кожного 
члена суспільства. Тому, як і на протязі попередніх тисячоліть, людство стоїть перед 
дилемою постійного збагачення та соціальної справедливості.  

Економічні концепції соціальної справедливості розглядалися такими ученими, як А. 
Сміт, І. Бентам, Дж. М. Кейнс, К. Маркс, А. Маршалл, В. Ойкен, М. Алле, Дж. К. Гелбрейт, 
А. Сен, Дж. Ролз, Р. Нозик та ін. Незважаючи на велику кількість наукових праць щодо 
вивчення нових аспектів в розумінні проблеми справедливості в сучасних умовах, її 
осмислення не отримало ще значної уваги в дослідницьких розробках. 

Метою цієї статті є дослідження проблем взаємозв’язку соціальної справедливості та 
результативності господарської діяльності. 

Однією з найважливіших потреб людини є практичне забезпечення соціальної 
справедливості. Від ступеня її задоволення значною мірою залежить якість життя та 
ефективність економічної діяльності, як окремого індивіда, так і суспільства в цілому. 
Складність визначення соціальної справедливості обумовлене різними сферами та 
напрямками її реалізації, зокрема: розподіл суспільного багатства та продуктів праці; 
доступність освіти та медичної допомоги; розвиток та використання природних здібностей; 
поведінка на ринках праці, товарів і ресурсів; участь в управлінні підприємством тощо. 

Про необхідність узгодження економічних інтересів різних суб’єктів господарської 
діяльності, носіїв протилежних інтересів говорив ще А. Сміт. «Розмір звичайної зарплати 
залежить всюди від договору між цими обома сторонами, інтереси яких зовсім не тотожні. 
Робітники хочуть отримувати якомога більше, а хазяї хочуть давати якомога менше. Перші 
намагаються змовитися для того, щоб підняти заробітну плату, останні – щоб її знизити» [1, 
с. 135]. А. Сміт вважав, що ринкова економіка за умови збереження добросовісної 
конкуренції забезпечує великі можливості для узгодження інтересів окремих суб’єктів в 
порівнянні з умовами примусової регламентації економічної діяльності. Запропонований для 
образного віддзеркалення конкуренції, принцип «невидимої руки», дозволяє, на думку А. 
Сміта, пояснити механізм подолання конфліктності взаємодії індивідуальних і суспільних 
інтересів. «Державний діяч, який би спробував давати приватним особам вказівки, як вони 
повинні використовувати капітали, обтяжив би себе абсолютно зайвою турботою» [1, с. 87]. 
Проте, як показує історичний досвід розвитку економічних систем, для формування 
розвиненої економіки недостатньо чинників самоорганізації, а потрібна державна організація 
(управління). В сучасних умовах питання постає лише щодо міри цього втручання. 
Внаслідок цього ринковий механізм самоорганізації і державне регулювання (управління) 
діють одночасно, суперечливо і переплітаючись.  

В будь-якому суспільстві при узгодженні економічних інтересів неодмінно постає 
проблема нерівності доступу до ресурсів і благ і, відповідно, нерівності доходів. Як зазначає 
І. Н. Якуніна, в процесі історичного розвитку суспільства така нерівність набуває все 
складніших і різноманітніших форм.  

Сучасне суспільство часто називають суспільством подвійного стандарту, 
характерними рисами якого є, з одного боку, рівні права усіх громадян демократичної 
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держави, з іншого боку, нерівні можливості людей [2, с. 121]. Незважаючи на те, що в 
правовій державі всі громадяни мають рівні політичні права та рівні перед законом, в 
наслідок дії великої кількості об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на 
формування сутності людини як особистості та наділяють її різними здібностями, на ринку 
формується нерівність можливостей людей, проявом якої є нерівність їх доходів. Здібності 
людини є одним з найважливіших економічних ресурсів. Результати людей, що мають більші 
винахідницькі, підприємницькі, наукові, художні здібності, як правило, вище середнього 
рівня, а відповідно забезпечують і вищій рівень доходів. Видатні здібності до мистецтва, 
спорту і деяким іншим видам діяльності впливають на рівень доходів більше, ніж освіта або 
соціальне походження. Тому в розвинутих країнах природні здібності людини стали однією з 
найбільш значимих причин нерівності. Проте такий вид нерівності при розумній податковій 
політиці відповідає інтересам всього населення країни. 

Значному розшаруванню суспільства за прибутками сприяє також наявність в будь-
якому суспільстві непрацездатних (дітей, пенсіонерів, інвалідів), безробітних та осіб, що з 
різних причин не бажають працювати.   

На думку Фрідріха фон Хайєка економічна та соціальна захищеність має бути 
доступна для кожного, але головним змістом функціонування економічної системи, що 
ґрунтується на ринкових механізмах є конкуренція – боротьба за досягнення кращих 
результатів. При конкуренції у бідної людини менше шансів досягнути багатства, ніж у 
людини, яка отримала у спадок власність, але, конкуренція є єдиним середовищем, де 
людина залежить від самої себе. При збереженні свободи вибору занять (економічної 
свободи) ринкова економіка не гарантує стабільності доходів для всіх [3]. Тому більшість 
філософів та представників теорії економіки добробуту стверджують, що на сучасному етапі 
розвитку цивілізації людина стала сама творцем своєї долі [4, с. 70].  

Між диференціацією за доходами і соціальною справедливістю існує залежність, яка 
виражається в мірі відповідності відмінностей, що склалися, щодо доходів і, відповідно, 
споживання та уявленням про соціальну справедливість розподілу, що склалося в 
суспільстві. Соціально-справедливою може бути названа така економічна або соціальна 
система, яка об’єктивно відповідає стандартам економічної поведінки, потребам, інтересам 
більшої частини членів даного історично певного суспільства. Відповідно, це та система 
відносин, яка суб’єктивно сприймається більшістю членів суспільства як справедлива, тобто 
така, що відповідає тим економічним засадам, які вони вважають «природними», 
нормальними і адекватними для самих себе [5, с. 237].  

У економічній теорії переважають чотири підходи до вирішення проблеми соціальної 
справедливості: егалітарнйй (зрівняльний, коли усі члени суспільства отримують рівні 
блага); роулзіанський (підвищення рівня життя найменш забезпечених членів суспільства); 
утилітарний (максимізується кількість забезпечених членів суспільства на основі 
пропорційного розподілу благ відповідно до різних функцій їх корисності); ринковий 
(ринковий розподіл доходів відповідно до отриманих від факторів виробництва граничних 
продуктів) [6, с. 24]. 

Для забезпечення економічного розвитку і, відповідно, підвищення ефективності 
виробничої діяльності потрібен економічний стимул, матеріальна зацікавленість індивіда, в 
основі якої знаходиться безпосередня залежність між мірою праці і мірою її оплати, тому 
економіці потрібна певна міра диференціації доходів. При відсутності такої диференціації 
неможливо створити стимули для розвитку економічної діяльності та економічного 
зростання. Зокрема, відомий французький економіст та соціолог Бертран де Жювенель 
виділив дві передумови, які визначають рівень диференціації доходів у ринковій економіці: 
1) різниця у доходах є найвиразнішою у тих країнах, де найбільш кваліфіковані кадри не 
мають інших заробітків, ніж заробітна плата; 2) амплітуда у доходах є максимальною у 
країнах, де обсяги виробництва на душу населення є найбільшими [7].  

Економічне зростання, яке не супроводжувалося поліпшенням стану більшості 
населення, не розглядалося шведським економістом Г. Мюрдалем, як розвиток, тому що 



 340

залишало осторонь більшу частину населення і здійснювалося за його рахунок. Під 
розвитком дослідник розумів підвищення міри задоволення основних потреб усіх членів 
суспільства [8, c. 193].  

Прагнення до рівності в розподілі доходів, що сприймається багатьма як соціальна 
справедливість, завжди супроводжується падінням економічної ефективності. Вибір між 
рівністю і нерівністю прибутків фактично трансформується у вибір між соціальною 
справедливістю і економічною ефективністю.  

Співвідношення ефективності і справедливості активно обговорюється як в сучасній 
економічній теорії, так і в практичній політиці. М Фрідмен. Ф. Хайек та інші прихильники 
збільшення свободи підприємництва надають перевагу ефективності. Дж. Ролз стверджує, 
що розвинута демократія, яка заснована на справедливості, несумісна з принципом 
максимальної ефективності: «Демократична концепція і справедливість первинні по 
відношенню до ефективності і вимагають її вимірювання [9, с. 81]. 

На думку Б. М. Генкіна можлива розробка моделі оптимізації співвідношення 
«ефективність – справедливість» для конкретних умов конкретної економічної системи. При 
цьому слід виходити з того, що, з одного боку, зростання ефективності забезпечує умови для 
більшої справедливості суспільних відносин (зменшення нерівності можливостей), з другого 
– задоволення потреби в справедливості відіграє суттєву роль в в мотивації зростання 
ефективності [10, с. 363]. З цієї точки зору важливою є не тільки розумна диференціація 
доходів, але й загальна соціально-психологічна атмосфера, яка ґрунтується на взаємній 
доброзичливості, що є найбільш дефіцитним ресурсом більшості організацій. Люди, які 
вважають, що до них відносяться несправедливо, не можуть працювати ефективно.  

Форми взаємозв’язків показників ефективності та справедливості визначаються 
цілями і умовами функціонування соціально-економічних систем. Так, при розробці моделей 
оптимізації організації критерій оптимальності повинен відображати економічні показники 
(масу прибутку, обсяги реалізації, частку ринку тощо), а етичні норми, зокрема показники 
справедливості (ступінь диференціації доходів та ін.), будуть відноситися до системи 
обмежень.  

Проблему узгодження економічної ефективності та соціальної справедливості на 
макрорівні можна усунути, як вважають теоретики філософської та економічної думки, за 
допомогою соціально-орієнтованої економіки особливо у період зародження 
постіндустріального суспільства. 

Проте, трансформація економіки країн, що розвиваються по шляху становлення 
постіндустріального суспільства, залучення цих країн до єдиних глобалізаційних процесів 
супроводжується не лише позитивними змінами, але і виникненням низки серйозних 
суперечностей в системі економічних відносин, загальноцивілізаційний характер яких, з 
одного боку, стимулює розвиток суспільства (у прагненні до пошуку вирішення цих 
проблем), а з іншої – призводить до посилення дисбалансу в системі економічних інтересів. 
На сучасному етапі світового економічного розвитку соціальна справедливість трактувалася 
і практично здійснювалася в межах окремих країн, набуває наднаціонального та 
транснаціонального характеру.  

Існування країн із слабо розвиненою економікою та жорстка конкуренція породжують 
феномен дешевої робочої сили, що тягне за собою низку проблем, які унеможливлюють 
вирішення проблеми соціальної справедливості:  

1) збільшення прірви між бідними та багатими верствами населення;  
2) зменшення якості матеріальних благ у більшій мірі, ніж їхньої ціни;  
3) збільшення економічної залежності менш розвинених країн від більш розвинених;  
4) неефективне виробництво, основною метою якого є зменшення собівартості 

продукції, а не покращення технології виробництва, що могло б зменшити викиди 
навколишнього середовища, покращити безпеку умов праці та підвищити соціальну 
відповідальність корпоративного сектору перед населенням [4, с. 72].  
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Тому вирішення проблеми узгодження соціальної справедливості і економічної 
ефективності залежить не тільки від конкретної організації, держави, але й від зусиль 
міжнародних організацій. Так, Гуннар Мюрдаль у свої праці «Азійська драма: дослідження 
бідності народів» зазначав, що головною причиною економічної відсталості більшості країн, 
що розвиваються, є не сама господарська система традиційного типу, а насамперед 
колосальна глибина нерівності у суспільстві, що заважає проведенню справжніх системних 
реформ, оскільки не забезпечує ефективних стимулів до продуктивної праці. З цих позицій Г. 
Мюрдаль вважав, що економічний розвиток можливий лише за умови задоволення основних 
потреб усіх членів суспільства [11].  

Міжнародний міграційний тиск змушує перерозподіляти доходи між країнами, щоб 
запобігти наслідкам масових міграцій. Спільність ринків капіталу та праці сприяє 
виникненню наднаціональних органів, що забезпечують на наднаціональному рівні 
соціальний захист, передбачають створення сприятливих умов для професійного розвитку 
працівників, надання їм можливостей вільного вибору сфери прикладання своєї праці. 

Таким чином, у постіндустріальній економіці економічна ефективність знаходиться в 
тісній залежності від соціальної справедливості, оскільки людський капітал грунтується, 
насамперед, на індивідуальних здібностях і талантах, що посилює економічний базис 
соціальної нерівності в суспільстві, а застосування знань залежить від доступності і якості 
масової освіти, тобто основні елементи соціальної справедливості виступають необхідною 
умовою розширеного відтворення людського капіталу. Диференціація доходів в країні 
суттєво залежить від досягнутого рівня економічного і соціального розвитку, в тому числі 
продуктивності праці, характеристик добробуту, ступеня демократизації суспільства. Рівень 
диференціації доходів в провідних країнах світу значно менший, ніж в країнах, що 
розвиваються. Основними критеріями сучасної соціальної справедливості у соціально-
орієнтованій економіці є: скасування привілеїв та забезпечення рівних можливостей для всіх; 
забезпечення державою соціального захисту усіх громадян; затвердження нових принципів 
розподілу доходів та багатств.  
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