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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

ArsenjevYu.N. 
Doctor of Technical Science, Professor,  

Russian Academy of National Economy and the Public Administration (RANEPA), Tula branch 
 

PROBLEMS AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION OF 
THE RUSSIAN 

 

Арсеньев Ю.Н. 
доктор технических наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Тульский филиал 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

The problems of improvement and development of education in Russia, the need to improve the quality of youth 
training and education, preparation of computer-nilpotent-professionals. 

Keywords: Education, training and personal development 
 

Исследуются вопросы совершенствования и развития российского образования, необходимости 
повышения качества обучения и воспитания молодежи, подготовки компетентных профессионалов. 

Ключевые слова: сфера образования, обучение, воспитание и развитие личности. 
 

Изменения в сферах науки и образования обусловлены проблемами глобализации, 
информатизации и диверсификации рабочей силы, повышения требований к познавательной, 
интеллектуальной и финансовой эффективности инноваций. Сфера образования 
превращается в одну из самых выгодных отраслей бизнеса с огромными финансовыми 
потоками и высокой нормой прибыльности [1-3]. По оценкам Всемирной торговой 
организации (ВТО) емкость мирового образовательного рынка составляет 50-60 млрд. долл. 
и непрерывно растет.  

На финансирование научных исследований зарубежных колледжей и университетов 
выделяется более 15,5 млн. долл. Вклад российских университетов среди исследовательских 
организаций России меньше 10%. Российский бизнес озабочен лишь ростом собственного 
капитала, а не развитием научного потенциала вузов страны. 

Высшее образование, как выгоднейшая сфера бизнеса экономически развитых стран 
находится под контролем международных транснациональных корпораций (ТНК). В странах 
ОЭСР частные расходы на образование растут быстрее государственных. Наличие 
значительных средств позволяет ведущим американским вузам, в которых работает до 70% 
всех нобелевских лауреатов, определять «правила игры» в образовании, экономике, 
политике, НИОКР.  

Развитые страны мира приглашают к себе на обучение и последующую работу 
наиболее активную часть студентов, высококвалифицированных преподавателей и ученых, 
быстро корректируя свое миграционное законодательство, предоставляя лицам, окончившим 
обучение, разрешение на работу по специальности. По расчетам экспертов из Гарварда, для 
США требуемый ежегодный приток иммигрантов с преобладающей его частью из студентов, 
преподавателей и ученых достигнет: в 2020-2025 гг. - 18 млн. чел., в 2035-2040 гг. – 6,0 млн. 
чел., в 2045-2050 гг. – 30 млн. чел. [1, 5]. 

Оценка потенциала возвращения показывает, что в среднем из-за рубежа 
возвращается примерно 18-25% обучившихся лиц. Чем богаче и влиятельнее страна, тем 
больше обучающихся людей стремится остаться в ней для продолжения карьеры, а чаще 
всего – навсегда. К 2025 г. число студентов в мире вырастет с 97 до 260 млн. чел., 
иностранных студентов - с 2,0 до 7,0 млн. чел.  

Прямой экономический эффект принимающей стороны от иностранного студента 
(оплата обучения и проживания) возрастет с 15-20 до 50-60 тыс. долл. Эксперты ЮНЕСКО 
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считают оказание образовательных услуг иностранным студентам одним из самых выгодных 
видов экспорта. Западные страны стремятся приглашать к себе как можно больше 
иностранных специалистов и ученых, особенно в сферах математики, физики и биологии [1-
5]. 

Интеллект, знания и созданные технологии – главные активы стран ОЭСР, свыше 50% 
их ВВП создается в интеллектуально емком производстве. Через механизмы ВТО в рамках 
Генерального соглашения по тарифам и торговле услугами (ГАТС) ТНК, оценивающие 
сферу образования как одну из компонентов сферы услуг, проникают в эту новую для 
бизнеса, многообещающую сферу человеческой деятельности. 

В формате ТНК образовательного профиля сегодня действуют и глобальные вузы 
развитых государств. Массачусетский технологический институт США, создав бесплатный 
образовательный Интернет-портал на 500 учебных курсов, затратил на это 11 млн. долл. 
Разместив свои 1800 учебных курсов для доступа любому пользователю с затратами на это 
20-25 млн. долл., он занимает ключевые позиции и на рынке технологий дистанционного 
обучения (ДО). По экспертным оценкам, в ДО-технологии в мире вкладывается свыше 25 
млрд. долл. Лишь в США 62% предприятий со штатом персонала свыше 1000 чел. уже 
внедрили системы ДО. Все это в совокупности превращает мировую систему образования в 
глобально интегрированный комплекс, позволяющий внедрять либеральную логику с ее 
характерными ценностями в сферы образования всех государств, перемещать студентов и 
ученых в богатые страны для содействия развитию их экономик [3, 4]. 

Сегодня многие хотят научить россиян «демократическому образу» жизни, 
освободить от огромных природных богатств, поэтому мы должны становиться сильнее и 
умнее. Обладая аналогичным объемом информации, россияне должны совершать меньше 
ошибок на всех уровнях подготовки, принятия и исполнения решений – от правительства РФ 
и субъектов Федерации до руководителей крупных, средних и малых предприятий, чего не 
достичь без освоения новых научных и практических знаний. Ежедневно принимая решения 
по разным проблемам, реализуя свои потребности и должностные обязанности, исполняя 
разные социальные роли, россияне должны стремиться к достижению своих стратегических 
целей. Объективная вероятность принятия верного решения возникает крайне редко, требуя 
оптимального сочетания физического и морально-психологического состояния лиц, 
принимающих решения (ЛПР), достаточного по достоверности и корректности объема 
информации, практического опыта принятия эффективных решений. Образование не делает 
человека умнее, но предоставляет ему эту возможность, а ее реализация зависит от личности.  

Идеальные условия принятия решений в реальной жизни возникают крайне редко, 
поэтому неверные решения возможны практически всегда и у всех ЛПР. Исключить или 
минимизировать такие исходы можно на базе интеллектуальных систем, защищающих ЛПР 
от ошибок при поиске, выборе и оценке исходов альтернатив, принятии окончательного 
решения. Многие ЛПР, рассчитывая на свой ум, способности или удачу, полагают, что 
всегда смогут найти верное решение в любой негативной ситуации. Практика обычно 
доказывает обратное, а также то, что ЛПР должен быть одаренной личностью, иметь 
развитые профессиональные и творческие способности в отличие от других. 

Как отмечается в [1-5], многие считают, что хитрость – второй ум, но ум и хитрость - 
разные понятия. В психологии категория «ум» вообще отсутствует, а в базах знаний 
интеллектуальных систем применяют такие категории, как понятия, суждения и 
умозаключения.  

Наиболее ценное качество ЛПР - способность анализа и синтеза исходов 
возникающих ситуаций в принятии решений. Чем меньше ему требуется информации для 
верного решения или правил вывода, тем выше вероятность наличия у него высоких 
умственных способностей. Большинство согласно с тем, что способности людей зависят от 
природных генетических факторов, что можно поумнеть, но важно знать критерий оценки 
того, что человек действительно становится умнее. Если на протяжении фиксированного 
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интервала времени ЛПР каждый раз нужно все меньше информации для поиска и 
нахождения верных решений, то он становится умнее. Нет сомнений в том, что умение 
принятия верных решений, правильных ответов о сущности объектов и процессов при 
систематическом снижении объема необходимой информации - важное свойство интеллекта 
ЛПР, роста его практического ума, права на карьерный рост при более сложном и 
ответственном труде. 

Наиболее эффективный вид воздействия на способности и интеллектуальный 
потенциал ЛПР – специализированное или универсальное обучение. В процессе познания 
нового ЛПР получает информацию, расширяющую и углубляющую его знания, возможность 
проявления необходимых практических умений и навыков. Важнейший стержень обучения – 
целенаправленные процессы, организуемые в разветвленной системе образования. Бесценно 
обучение на первом дошкольном этапе, когда задача обучения, воспитания и формирования 
способностей малыша возложена на родителей. Завершив начальный этап обучения, ребенок 
подготовленным входит в образовательный мир, организуемый и развиваемый государством. 
Успех дальнейшего обучения ребенка больше связан с его интеллектом, меньше - с 
положением его семьи. Получение среднего, затем высшего и дополнительного 
профессионального образования зависит от интеллектуальных усилий и материальных 
возможностей обучающихся, дающих возможность и право занятия конкретной 
деятельностью: врач должен иметь высшее медицинское, инженер – высшее техническое, 
судья - высшее юридическое образование. Лишь образование позволяет создавать и 
развивать государственное и муниципальное управление, здравоохранение, 
промышленность, банковскую систему, армию, агропромышленный комплекс и т.п.  

Следует признать, что мировой кризис – во многом следствие кризиса финансового 
образования, низкого качества обучению риск-менеджменту. Экономистов и финансистов в 
российских вузах слабо обучают управлению рисками, трудом, качеством, экологией, 
безопасностью и т.д. У каждой нации будет такое будущее, какую систему образования она 
создаст. Университеты и бизнес школы не сопоставляют с идеальными моделями 
образования, необходимыми российскому обществу сейчас и в перспективе. 

Формирование системы знаний и создание инновационных технологий для решения 
актуальных внешних и внутренних проблем, - главная задача российской науки и техники, 
экономики и бизнеса, культуры и образования. Подготовка ученых, преподавателей, 
специалистов для формирования и создания систем новых знаний, инновационных 
технологий, теоретико-прикладных методов и моделей – приоритетная цель сферы 
российского образования.  

Следует сформировать идеальную на текущий и перспективный периоды времени 
модель системы образования, обеспечивающую подготовку профессионалов с учетом 
времени инерции, когда выпускники вузов и колледжей достигнут уровня максимальной 
полезности и отдачи для общества. Идеальная система образования – искомая вершина 
деятельности общества, обеспечения компетенций работников сферы образования, как 
арьергарда общества, что позволит нам обойти конкурентов, создать сильный научный и 
интеллектуальный потенциал, стать лидером в реализации различных проектов, лучших 
систем вооружения для защиты своего народа и национального суверенитета. 

Следует серьезно на уровне профессионалов, а не чиновников от образования 
определить, чему и как учить молодежь, элиту и взрослое население. Сегодня Россия 
превратилась из страны самой культурной и читающей в страну, имеющей людей 
безграмотных, не умеющих читать, тем более принимать эффективные решения [5]. 
Процветают негосударственные вузы, якобы способные давать качественную подготовку 
специалистов в сравнении с государственными вузами, хотя всем ясно, за счет какого 
ресурса они существуют. Когда же российские топ-менеджеры всерьез займутся 
менеджментом качества, а не будут лишь его декларировать, вывешивая свои «Политики в 
области качества»? Нужны решительные перемены в государственном, региональном и 
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муниципальном управлении, но исполнительные органы не проявляют инициативы, а по-
прежнему ожидая указаний сверху.  
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В статье рассмотрены  инфраструктурные условия жизнеобеспечения  населения. Дается анализ 
основных условий жизнеобеспечения домохозяйств по отдельным категориям и тенденции их изменения. 
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Условия жизнеобеспечения домохозяйств в официальной статистике оцениваются 
при помощи показателей обеспеченности домохозяйств жильем, характеристик его 
благоустроенности, а также удовлетворенности жилищными условиями. Первые две 
категории показателей имеют материальную природу, характеризуют объективное состояние 
жилищных условий домохозяйства; третья категория  показателей отражает факторы 
нематериальной природы, формирующие субъективное восприятие условий 
жизнеобеспечения домохозяйства. Заметим, что все показатели, выделяемые для анализа 
изменения данных условий, рассматриваются как факторы мотивации домохозяйства к 
повышению качества жизни, в частности, в такой компоненте как качество жилья.[1,2] 

Первое направление исследования условий жизнеобеспечения домохозяйств 
позволяет проанализировать состояние и динамику жилищных условий. 

В исследуемом периоде (2009-2014 гг.) занимаемое домохозяйствами жилье по форме 
собственности в подавляющем большинстве являлось частным, с ростом удельного веса этой 
формы собственности на 8,9 процентных пунктов (с 84,6% до 93,5%), в том числе по 
категории домохозяйств, проживающих в городской местности – на 10,9 процентных 
пунктов (с 82,3% до 93,2%), в сельской местности – на 3,8 процентных пунктов (с 90,8% до 
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94,6%). Рост удельного веса жилья частной формы собственности, на наш взгляд, является 
прямым следствием продления сроков приватизации государственного  и муниципального 
жилищного фонда, преследующей целью формирование эффективных собственников. 
Большинство домохозяйств России по типу занимаемого жилого  помещения в 2014 году 
проживало в отдельной квартире (72,7%), с ростом показателя к 2009 году на 1,4 
процентного пункта.[3,4,5,6,7] 

Удельный вес городских домохозяйств, занимающих отдельные квартиры, 
традиционно выше, чем сельских (в 2014 году он составил, соответственно, 85,8% и 32,4%), 
но в последние годы и в городских поселениях наметилась тенденция к увеличению 
удельного веса занимаемых домохозяйствами отдельных домов. Данное обстоятельство, по 
нашему мнению, можно объяснить ростом темпов индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого в пригородных зонах. 

По домохозяйствам, проживающим в городской местности, их распределение по 
размеру общей (полезной) площади жилого помещения в среднем на одного проживающего 
показывает максимальный удельный вес домохозяйств в интервале от 15,1 до 20,0 кв.м. и от 
40,1 кв.м. и более – соответственно, 19,9% и 17,2% в 2014 году, со снижением к 2009 году в 
первом интервале - на 1,1 процентного пункта, а во втором интервале – с ростом на 3,4 
процентных пункта; по домохозяйствам, проживающим в сельской местности – в интервале 
от 40,1 кв.м и выше (15,6%, с ростом на 3,9 процентных пунктов), от 15,1 до 20,0 кв.м. – 
20,8%, со снижением к 2009 году на 0,7 процентных пунктов. [ 3,4,5,6,7] 

Как следствие, заметно варьирует размер общей площади жилого помещения в 
среднем на проживающего: в целом по всем домохозяйствам в 2014 году составивший 21,4 
кв.м.; по городским домохозяйствам – 20,6 кв.м.; по сельским – 23,5 кв.м. с совпадением 
тенденции роста, составившего, соответственно, 0,9, 1,3 и 1,3 процентных пунктов. 

На наш взгляд, изложенные обстоятельства можно объяснить как увеличением 
площади занимаемого домохозяйствами жилья, так и, косвенно, снижением численности 
населения сельских территорий страны, сопровождающимся ростом высвобождаемой жилой 
площади. 

Так же, как и любые аналитические показатели, показатели жилищных условий 
домохозяйств значительно варьируют в демографическом аспекте формирования уровня 
жизни населения, т.е. в зависимости от числа детей в семьях. Нами выявлено полное 
совпадение характеристик жилищных условий домохозяйств с одним, двумя и тремя детьми. 
Это позволяет по превалирующему значению показателей 2014 года составить «портрет» 
жилищных условий названных категорий домохозяйств: занимаемое жилье по форме 
собственности является частным; по типу занимаемого жилого помещения семьи проживают 
в отдельных квартирах; в большинстве случаев квартиры являются трехкомнатными; размер 
общей (полезной) площади жилого помещения в среднем на одного проживающего 
находится в интервале от 15 до 20 кв.м.  [3,4,5,6,7] 

Отличительными характеристиками многодетных семей (с четырьмя и более детьми) 
является то, что большинство из них (68,3% в 2014 году) занимают не отдельную квартиру, а 
отдельный дом или часть дома, а также менее высокий размер общей (полезной) площади 
жилого помещения в среднем на одного проживающего – большинство семей (44,3%) 
находятся по этому показателю в интервале до 9,0 кв.м. 

Число лиц, приходящихся на 100 комнат, возрастает прямо пропорционально 
увеличению числа детей в семьях, и соответственно этому также прямо пропорционально 
сокращается размер общей площади жилого помещения в среднем на одного проживающего. 

Второй аспект исследования нематериальной компоненты инфраструктурных условий 
жизнеобеспечения населения, как было заявлено нами выше, предполагает анализ 
результатов оценки домохозяйствами степени удовлетворенности и причин 
неудовлетворенности своими жилищными условиями, включая анализ динамики этих 
оценок за 2009-2014 гг. В частности, результаты анализа характеристик удовлетворенности 
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домашних хозяйств жилищными условиями, независимо от места проживания, на первый 
взгляд, свидетельствуют о ее росте, отражаемым приростом оценок в градациях «отличные» 
и «хорошие», на 0,6 и 8,5 процентных пунктов за период исследования.  

Но с учетом превалирования удельного веса домохозяйств, оценивающих свои 
жилищные условия как «удовлетворительные», степень удовлетворенности следует признать 
низкой. Причем доля городских домохозяйств, выбравших этот вариант оценки, выше, чем 
сельских, соответственно 46,5% и 44,7%. [3,4,5,6,7] 

 Причины неудовлетворенности домашних хозяйств жилищными условиями 
сформировались в двух основных сферах: связанной с ветхостью, аварийностью жилищного 
фонда, и проблемами инфраструктурного обеспечения жилья, связанными с экологическими 
факторами.  

Основными причинами неудовлетворенности домохозяйств жилищными условиями в 
2014 году в целом по домохозяйствам являлись (в порядке убывания): необходимость 
текущего ремонта (38,0%); плохое качество воды (33,7%); плохая шумоизоляция (31,3%); 
необходимость капитального ремонта (27,6%); близость очагов загрязнения воздуха (22,2%); 
плохая освещенность подходов к дому или подъезда (20,6%) и т.д.  

Обращает на себя внимание то, что в городских домохозяйствах на протяжении всего 
периода исследования устойчиво выше результаты оценок неудовлетворенности 
жилищными условиями по причинам экологической природы. Например, в 2014 году: 
плохая шумоизоляция - 36,6% против 15,1% в сельских домохозяйствах; близость очагов 
загрязнения воздуха – 25,6% против 12,0%; плохое качество воды – 35,6% против 27,9%. Но 
здесь как негативную тенденцию следует отметить наблюдаемый рост оценок названных 
причин неудовлетворенности сельских домохозяйств своими жилищными условиями, 
составивший по названным причинам, соответственно, 1,5, 4,6 и 2,5 процентных пунктов к 
2009 году. [3,4,5,6,7] 

В сельских домохозяйствах выше оценки неудовлетворенности состоянием 
жилищного фонда. Например, в 2014 году необходимость текущего ремонта отмечали 42,0% 
сельских домохозяйств против 36,7% городских, а необходимость капитального ремонта, 
соответственно, 29,3% и 27,1%. 
Причем оценка необходимости текущего ремонта в сельских домохозяйствах за шестилетний 
период осталась стабильной, в отличие от оценки необходимости капитального ремонта, 
снизившейся на 2,7 процентных пунктов. 

Изложенные факты, по нашему мнению, свидетельствуют о двух основных сферах 
формирования неудовлетворенности домашних хозяйств жилищными условиями:  

- связанной с ветхостью и аварийностью жилищного фонда – совокупный удельный 
вес домохозяйств, неудовлетворенных жилищными условиями по причинам «необходимость 
текущего ремонта» и «необходимость капитального ремонта», в 2014 году составил 65,6%; 

- связанной с проблемами инфраструктурного обеспечения жилья и кризисным 
состоянием жилищно-коммунального хозяйства – теплоснабжением, влажностью, 
освещенностью, электроснабжением, сантехническим обслуживанием, экологическим 
состоянием среды, работой общественного транспорта. 

И, наконец, завершающий аспект исследования инфраструктурных условий 
жизнеобеспечения домохозяйств связан с обеспеченностью информационными ресурсами, в 
частности, возможностью доступа к ресурсам глобальных информационных сетей. 

Исследование показало, что за 2009-2014 гг. в целом по всем домохозяйствам страны 
удельный вес домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, возрос на 33,2 процентных 
пунктов (с 40,1% до 73,3%), в том числе по городским – на 30,6 процентных пунктов (с 
46,7% до 7339%), а по сельским – на 39,2 процентных пункта (с 21,6% до 60,8%). [3,4,5,6,7] 

Основным источником доступа к сети Интернет являются домашние компьютеры, 
посредством которых обеспечивался доступ к информационным ресурсам в конце периода 
исследования 74,1% городских домохозяйств и 55,1% сельских.  Рост удельных весов 
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домохозяйств, пользующихся сетью Интернет с домашнего компьютера, по городским и 
сельским домохозяйствам составил 34,9 и 41,2 процентных пунктов, соответственно. 

Следует подчеркнуть, что детализация статистического учета средств использования 
информационно-коммуникационных технологий и целей использования ресурсов Интернета 
в федеральном статистическом наблюдении стала проводиться с 2010 года, что несколько 
ограничивает период нашего исследования и не позволяет оценить динамические изменения 
этих характеристик информационной обеспеченности домохозяйств. 

Изложенные обстоятельства позволяют нам сделать вывод о наметившейся 
положительной тенденции нивелирования различий между домохозяйствами, как по 
территориальному, так и демографическому признаку в направлении информационной 
обеспеченности уровня жизни. 

Таким образом, исследование потребительского фактора в системе факторов 
формирования уровня жизни населения в целом показало, что проявившиеся тенденции в 
ресурсном обеспечении потребностей домохозяйств, структуре потребительских расходов и 
инфраструктурных условиях жизнеобеспечения следует признать позитивными. 
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У статті висвітлено особливості оцінювання проектів систем енергозабезпечення на основі 
використання альтернативних джерел енергії. Проаналізована динаміка загального постачання первинної 
енергії  у розрізі відновлювальних джерел за період 2007-2014 років. Проведено порівняння «зеленого» тарифу 
на сонячну та вітрову електроенергію в окремих країнах. Запропонована удосконалена формула вартості 
електроенергії Міжнародного агентства з відновлювальної енергії (IRENA), що враховує об’єктивне 
відображення витрат для різних видів технологій  та вартості відкладених рішень. Розроблена в системі 
управлінського обліку удосконалена методика оцінювання витрат проектів систем енергозабезпечення на 
засадах концепції LCC. 

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, «зелений»  тариф, таргет-костинг, вартість 
відкладених рішень 

 

Постановка проблеми. Використання енергії відновлювальних джерел (ВДЕ) є 
пріоритетним напрямом розвитку світової енергетики на сучасному етапі розвитку 
суспільства. Частка відновлювальних джерел енергії у загальному світовому 
енергоспоживанні становить біля 14%, а в електроспоживанні – 19%. Протилежна ситуація 
відбувається в Україні: частка ВДЕ в загальному енергозабезпеченні складає 3%, а в 
електроспоживанні – 6%. Незворотне вичерпання світових вуглеводневих запасів, зростаюча 
ціна на енергоносії, проблеми екологічного забруднення навколишнього середовища, 
змушують більшість розвинених країн формувати свої енергетичні стратегії, які спрямовані 
на розвиток альтернативної енергетики. Не винятком є і Україна, яка задовольняє власні 
потреби в енергоресурсах на рівні 50%, тобто всі інші ресурси доводиться імпортувати [1]. 
При цьому ключовим напрямом забезпечення національної безпеки України є точка 
енергетичної незалежності країни від зовнішніх джерел енергозабезпечення економіки. У 
новому тисячолітті в Україні активно розвиваються впровадження проектів систем 
енергозабезпечення на основі використання альтернативних джерел енергії. Це все 
обумовлює актуальність формування методики оцінювання ефективності впровадження цих 
проектів, насамперед для промисловості України, розвиток діяльності якої не можливо без 
використання парадигми ресурсозбереження, зокрема – енергозбереження.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи 
розвитку альтернативної енергетики досліджуються у наукових працях П.Ф. Васько, Г.М. 
Забарного, В.П. Клюса, С.О. Кудрі, Ю. П.  Морозова, Н.М. Мхітаряна, В.Ф. Резцова, 
С.В. Нараєвського, А.Р.  Щокіна та ін. Але потребує поглибленого теоретичного 
обґрунтування напрями та можливості адаптації світового досвіду щодо оцінювання проектів 
у енергозберігаючі технології, удосконалення методики визначення вартості електроенергії, 
що може бути отримана завдяки використанню ВДЕ тощо. 

Постановка завдання. Метою дослідження є опрацювання теоретичних і 
методологічних положень щодо оцінювання проектів у енергозберігаючі технології. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання енергії відновлювальних 
джерел в діяльності людини застосовувалося на протязі тисячолітньої історії: наприклад, 
енергія сонця використовувалась при сушінні шкір, м’яса, ягід тощо; енергія вітру – коли 
було побудовано перший вітрильник; енергія води – водяний млин та ін. Але  промислова 
революція XIX століття вимагала іншої масштабної енергії, на той час, за доступністю це 
була енергія вуглеводних запасів, які на кінець XX століття майже вичерпані.  

В Україні відповідно до даних Державної служби статистики України [2] за період 
2007-2014 рр. (рис. 1) у загальному постачанні первинної енергії відбулися значні зміни, 
особливо у постачанні ВДЕ: зокрема, постачання вітрової та сонячної  енергії збільшилось 
майже у 33,5 рази. Це обумовлено багатьма факторами, але насамперед, на наш погляд, 
введенням «зеленого» тарифу. 

Так з метою сприяння функціонуванню та розвитку відновлюваних джерел енергії в 
Україні у 2009 році був запроваджений «зелений» тариф або спеціальний пільговий тариф. 
Пільговий тариф для зелених проектів в Україні є одним з найвищих у світі, що робить 
інвестиції у цей сектор дуже привабливим. 

 Відповідно до Закону України «Про електроенергетику»: «зелений» тариф – 
спеціальний тариф, за яким закупається електрична енергія, вироблена на об'єктах 
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електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах  будівництва 
електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім 
доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні- 
та малими гідроелектростанціями) [3].  

Початково встановлені в Україні рівні «зелених тарифів» були одні з кращих у Європі 
(рис. 2). 

При оцінюванні проектів систем енергозабезпечення недостатньо приділено уваги 
порівнянню різних енергетичних технологій. 
 

 

Рис. 1. Загальне постачання первинної  ВДЕ відповідно до Енергетичного балансу 
України за період 2007-2014 роки 

Джерело: побудовано на підставі [2] 
 

Дана формула для оцінки вартості електроенергії, що може бути отримана завдяки 
використанню енергії сонця (фотовольтаїка або концентроване сонячне випромінювання), 
енергії вітру, гідроенергії чи спалювання біомаси має вигляд [5]:  
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де: LCOE – середній рівень вартості електроенергії; tI  – інвестиційні витрати за рік; 

tM  – витрати на обслуговування та експлуатацію за рік; tF  – витрати на паливо за рік; tE  – 

виробництво електроенергії за рік; r – ставка дисконтування; n – економічне життя системи. 
 
У даній формулі враховується: масштаб і розподілена генерація (DG) технологія 

використання відновлювальних джерел енергії, яка порівнює поєднання капітальних витрат, 
експлуатації та технічного обслуговування (O&M), продуктивність і витрат на паливо. Для 
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простоти розрахунків не рекомендується використовувати диференціювання витрат. Деякі, 
науковці з цим не погоджуються, та пропонують використати метод витратної ефективності 
[6, с. 267-269]. При цьому на відмінну від розрахунку IRENA, використовується екологічна 
складова.  

 

 

Рис. 2. «Зелені» тарифи на сонячну та вітрову електроенергію в окремих країнах  
Джерело: побудовано на підставі [4] 
 

На наш погляд, необхідно врахувати вартість відкладених рішень і відхилення від 
витрат. Необхідно розкрити особливості показника розрахунку часу для повернення 
інвестицій в енергозберігаючі проекти – витрати «часу життя» (проекту) (LCC). Саме 
показник LCC представляє собою темпоральну складову оцінки капіталовкладень 
енергозберігаючих проектів. Включення всіх витрат та заощаджень, які витрачені протягом 
«часу життя» обладнання, – це можливість оцінки рентабельності проектів.  

Витрати «часу життя» (проекту) розраховуються за формулою: 
LCC = I - S + M + R + E,     (2) 

де LCC – витрати «часу життя» (проекту); I – капітальні витрати (інвестування); S – 
ліквідаційна вартість; M – витрати на експлуатацію; R – витрати на заміну; E – витрати на 
енергію. 

 

Дана формула враховує ліквідаційну вартість, строк служби обладнання, податки, 
відсоток та ін. Врахування ліквідаційних витрат має суттєве значення, по-перше: 
використання різних методів амортизації відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» по-
різному формує суми річних амортизаційних відрахувань; по-друге: особливості строків 
експлуатації обладнання при різних альтернативних джерел потребує різних підходів до 
формування ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів, тощо. Тобто при розрахунку 
собівартості одиниці електроенергії необхідно врахувати ліквідаційні витрати за рік. 

LCC – це трудомісткий розрахунок, але всі зусилля підприємства виправдані у 
випадку великих покупок та/або в умовах обмеженого капіталу. Витрати «часу життя» (LCC) 
допомагають оцінити чистий прибуток за час експлуатації проекту з урахуванням всіх 
основних витрат і заощаджень протягом терміну служби устаткування, дисконтованих до 
поточної вартості грошей. Так, додаткові питання (розрахунок дисконтованої вартості, 
факторів і норм дисконтування, LCC) вимагають детального аналізу. Наприклад, ці деякі 
додаткові питання розглянуті у «Керівництві з витрат часу життя» Федеральної Програми 
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Енергоменеджменту, що запропоновано Національним інститутом стандартів і технологій 
Міністерства торгівлі США [7, с. 7]. 

Вартість відкладених рішень враховують потенційні заощадження, що дорівнюють 
таким же потенційним втратам, якщо підприємство не застосовує енергозберігаючі 
технології: 

 CoD = - (En + O&Mn) + I,     (3) 
де CoD – вартість відкладених рішень; En – заощадження витрат за енергію за період 

часу; O&Mn – заощадження витрат на обслуговування і експлуатацію за період часу проекту. 
 
Отже, для повного охоплення життєвого циклу проекту систем енергозабезпечення на 

основі використання альтернативних джерел енергії, об’єктивного відображення витрат для 
різних видів технологій  та вартості відкладених рішень формула для оцінки вартості 
електроенергії набуде наступного виду: 
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де: corLCOE – середній рівень вартості електроенергії за оновленою методикою 
(грн./кВт  год, дол./кВт  год); tI  – інвестиційні витрати за рік (грн., дол.); tM  – витрати на 

обслуговування та експлуатацію за рік (експлуатаційні витрати – O&M) (грн., дол.); tF  – 

витрати на паливо за рік (грн., дол.); tL  – ліквідаційні витрати за рік (грн., дол.); tS  – 

заощадження витрат за енергію за рік (при врахуванні вартості відкладених рішень) (грн., 
дол.); tE  – обсяг виробництва електроенергії за рік (кВт  год); r – ставка дисконтування (%); 

n – тривалість дії проекту (роки); t – порядковий номер (рік) дії проекту. 
 

Такий підхід розрахунку вартості електроенергії на засадах ВДЕ надасть можливість 
об’єктивно оцінювати інвестиційні проекти у енергетичної галузі та виявить вартість з 
урахуванням вартості відкладених рушень. 

Запровадження інвестиційних проектів у енергозберігаючі технології потребує зміни 
у всієї сукупності функцій управління енергосистеми на підприємствах. Так, в 
управлінському обліку необхідно сформувати систему витрат відповідно до потреб 
діяльності суб’єкта господарювання. Це можливо при застосуванні в управлінському обліку 
концепції LCC (life-cycle costing). Пропонується використати метод таргет-костинг – 
доцільно застосовувати на етапі проектування нового виду альтернативної енергії або 
модернізації  існуючої за допомогою маркетингових досліджень, тобто фактично є 
очікуваною ринковою ціною енергії. Завдання даного калькулювання є оптимально 
спроектувати витрати майбутнього продукту на першому етапі життєвого циклу 
(дослідження, розробка і проектування) у зв’язку з тим, що на стадії виробничого циклу не 
існує можливості проявити технологічну гнучкість. Прийняття рішень про оновлення або 
модернізацію асортименту потребує проведення структурного аналізу витрат операційної 
діяльності підприємства за стадіями життєвого циклу продукції. Для цього витрати 
операційної діяльності необхідно структурувати таким чином [8]: довиробничі (пуско-
налагоджувальні роботи, придбання необхідного обладнання тощо); виробничі витрати 
(прямі витрати, непрямі витрати); позавиробничі витрати (адміністративні та комерційні 
витрати на збут); післявиробничі витрати (утилізація відходів та технологічної оснастки, 
ліквідаційні витрати).  

За результатами цього аналізу формується інформація про зіставність витрат, що 
визнаються на виробничій стадії життєвого циклу асортиментної позиції, та інших 
операційних витрат, що визнаються на довиробничій, позавиробничій та післявиробничій 
стадіях життєвого циклу асортиментної позиції. 
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Висновки та подальші дослідження. Калькулювання життєвого циклу 
електроенергії на засадах ВДЕ розширює межі традиційних підходів до управління 
витратами за рахунок врахування витрат за весь термін існування проекту систем 
енергозабезпечення на основі використання альтернативних джерел енергії, визначити 
цільовий прибуток. Це дозволяє створити механізм послідовного та цілеспрямованого 
управління процесом створення  цільової вартості енергії. На наш погляд, подальшими 
розробками можуть бути: можливість поєднання даних облікових моделей витрат, у зв’язку з 
тим що кожна з них спрямована на вирішення задачі оптимального управління витратами та 
результатами; розробка моделі обліку після виробничих витрат (ліквідаційних витрат). 
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direct investment by sector on the economic development of Ukraine. 
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the economic–statistical model (ESM), the structure of the industry. 

 

Автори за допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначили вплив прямих іноземних інвестицій по 
галузям на економічний розвиток України. 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції (ПІІ), галузь виробництва, валовий внутрішній продукт 
(ВВП), стандартне відхилення, економіко-статистична модель (ЕСМ), структура промисловості. 

 

З  01.01.2002  по 01.01.2015 спостерігався швидкий зріст прямих іноземних 
інвестицій, за цей період вони зросли приблизно в 12,5 разів. Потім у 2015 році було падіння 
у 1,25 разів, що пояснюється наслідками політичної і економічної кризи на Україні. 
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Неефективна економічна політика з її антисоціальними та антипідприємницькими новаціями, 
ставить країну в невигідне становище. 

За  розглянутий у роботі період(з 01.01.2002 по01.01.2015) індекс зміни ПІІ по галузям 
наведено у таблиці 1 (розрахунки проведено  авторами на основі інформації наведеної в [1]). 

Таблиця 1 
Індекс зміни  ПІІ по галузям 

Галузь Індекс 
Стандартне  
відхилення 

1. Сільське, лісове та рибне 
господарство 

Збільшення у 7,1 разів 
252,8 

2. Промисловість Збільшення у 5,9 разів 5331,8 
3. Будівництво Збільшення у 11,2 разів 584,9 
4. Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 
Збільшення у 7,9 разів 

2007,0 

5. Фінансова та страхова 
діяльність 

Збільшення у 32,6 разів 
6435,0 

6. Операції з нерухомим майном Збільшення у 22,4 разів 1515,4 
7. Освіта Збільшення у 3,1 разів 10,6 
8. Охорона здоров’я та 

соціальна допомога 
Зменшення на 60% 

51,8 

9. Усього ПІІ Збільшення у 10 разів 18278,3 
 

Аналізуючи наведені данні можна  стверджувати, що найбільше збільшення ПІІ за 
період дослідження було в таких галузях  як: «Фінансова та страхова діяльність» (32,6 разів), 
«Операції з нерухомим майном» (22,4 разів). Найменше збільшення ПІІ за період 
дослідження  було в таких галузях  як: «Охорона здоров’я та  соціальна допомога» 
(зменшення на 60%), «Освіта» (збільшення у 3,1 разів), «Промисловість» (збільшення у 7,9 
разів). 

Найбільша волатильність ПІІ за період дослідження  була в таких галузях  як: 
«Фінансова та страхова діяльність» (6435,0), «Промисловість» (5331,8) «Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт автотранспортних засобів» (2007,0), «Операції з нерухомим майном» 
(1515,4). 

Аналізуючи наведену інформацію можна зробити наступні висновки: 
 проблему для  економіки України складають не тільки малі обсяги ПІІ, але й їх 

галузева структура;  
 глибокі диспропорції існують у динаміці розподілі інвестицій за галузями 

(табл.1).  
Передусім інвесторів цікавлять інвестиції в галузі, де за короткий час можливо 

забезпечити повернення вкладеного капіталу з отриманням найбільшого прибутку (галузі 5,6 
табл. 1). Інвестувати у фінансову і страхову діяльність було вигідно бо ставка 
рефінансування  у ФРС США була  в аналізуємий період значно нижчою (коливалась від 
0,5% до 0,25%) ніж в Україні (7- 12,5%). Тому  інвестори  без ризику  заробляли  на цій 
різниці. Стосовно інших галузей лідерів (з індексів зміни величини ПІІ) то  це  пояснюється 
спекулятивним попитом на послуги цих галузей і можливістю отримування готівки і 
приховування прибутків.  

Галузі які відносяться до економіки знань (освіта, охорона здоров’я та  соціальна 
допомога) практично не інвестувались. Слід зазначити, що індекс росту інвестицій у ці галузі  
з 2002 по 2015 роки був також мінімальним по відношенню до інших. Так індекс зміни 
величини ПІІ в «Освіту» (збільшення у 3,1 разів), в  «Охорону здоров’я та  соціальну 
допомогу» (взагалі зменшення на 60%), є мінімальним серед інших  галузей. Це пояснюється 
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тим, що освіта і охорона здоров’я не є пріоритетами для України і потребують великих 
інвестицій, віддача від яких є проблемою. 

Велика волотильність ПІІ по галузям економіки за період дослідження  характеризує 
їх нестабість, а також  величину ризику при вкладені коштів.  

Інвестиційна політика повинна сприяти економічному і соціальному розвитку держави. 
В якості основного показника що характеризує економічний розвиток України взято валовий 
внутрішній продукт. Для побудови залежності ВВП від ПІІ наданих  галузям економіки 
України було застосовано кореляційно- регресійний аналіз. Для побудови ЕСМ були зібрані 
попередні статистичні данні взаємозалежних показників. Їх джерелом були статистичні 
збірники Державної  служби  статистики  України [1]. Просторові ряди, на відміну від 
динамічних, дають можливість вивчати не розвиток процесу в динаміці, а кількісний  вплив 
фактора X на показник Y. Табличний процесор  Excel пропонує функцію, яка знаходить 
значення оцінок параметрів залежності за методом найменших квадратів. За допомогою 
табличного процесору Excel були отримані наступні моделі залежності ВВП від ПІІ в галузі 
економіки і в цілому (Табл.2). 

Таблиця 2 
Моделі залежності ВВП від ПІІ в галузі економіки і в цілому 

N 
Залежності ВВП від ПІІ 

в галузі: 
ЕCМ 

Коефіцієнт 
детерміна-

ції 
(R2)) 

Висновок 
про 

адекватність 
моделі 

(критерій 
Фішера) 

Висновок по 
значимості 
коефіцієнтів 
регресії 

(критерій 
Стьюдента) 

1 
 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

Y=138,77Х+49727 
0,56 адекватна значимі 

2 промисловість  Y=5,706Х + 65561 0,42 адекватна значимі 
3 будівництво Y=55,91Х + 65236 0,49 адекватна значимі 
4 оптову та роздрібну 

торгівлю, ремонт 
автотранспортних 
засобів 

Y=14,57Х + 67247 

0,39 адекватна значимі 

5 фінансову та страхову 
діяльність 

Y=14,57Х + 67247 
0,46 адекватна значимі 

6 операції з нерухомим 
майном 

Y=20,19Х + 72170 
0,43 адекватна значимі 

7 освіту Y=1176,2Х+ 
101467 

0,07 не адекватна не значимі 

8 охорону здоров’я та  
соціальну допомогу 

Y=187,5Х+ 
138958 

0,04 не адекватна не значимі 

9 ПІІ(по всіх галузях) в 
економіку України 

Y=1,8Х + 63887 
0,51 адекватна значимі 

 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки ЕСМ (1) можна констатувати наступне: ВВП 
на 56 % залежить від ПІІ у галузь, модель адекватна, коефіцієнти регресії значимі. 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки ЕСМ (2) можна констатувати наступне: ВВП 
на 43% залежить від ПІІ у галузь, модель адекватна, коефіцієнти регресії значимі. 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки ЕСМ (3) можна констатувати наступне: ВВП 
на 49% залежить від ПІІ у галузь, модель адекватна, коефіцієнти регресії значимі. 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки ЕСМ (4) можна констатувати наступне: ВВП 
на 39% залежить від ПІІ у галузь, модель адекватна, коефіцієнти регресії значимі. 
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Аналізуючи отримані статистичні оцінки ЕСМ (5) можна констатувати наступне: ВВП 
на 46% залежить від ПІІ у галузь, модель адекватна, коефіцієнти регресії значимі. 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки ЕСМ (6) можна констатувати наступне: ВВП 
на 43% залежить від ПІІ у галузь, модель адекватна, коефіцієнти регресії значимі. 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки (7) можна констатувати наступне: ВВП на 
7% залежить від ПІІ у галузь (можна зробити висновок, що зв’язку між ВВП і ПІІ в освіту не 
встановлено), модель неадекватна (користуватись ЕСМ неможливо), коефіцієнти регресії не 
значимі (вони впливу на  функцію практично не мають). 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки (8) можна констатувати наступне: ВВП  лиш 
на 4% залежить від ПІІ у галузь (можна зробити висновок, що зв’язку між ВВП і ПІІ у 
охорону здоров’я та соціальну допомогу не встановлено), модель неадекватна 
(користуватись ЕСМ неможливо), коефіцієнти регресії не значимі (вони впливу на  функцію 
практично не мають). 

Аналізуючи отримані статистичні оцінки (9) можна констатувати наступне:  ВВП на 
51% залежить  від ПІІ в економіку України(це замало і свідчить про їх не ефективність) 
модель адекватна, коефіцієнти регресії значимі.  

Збільшення інвестиційної складової економіки – передусім, валового нагромадження 
основного капіталу - для переведення економіки в режим модернізації. Інвестиції повинні 
використовуватись  на започаткування або розгортання виробництва. 

Незначний вплив ПІІ на економіку України, що пояснюється їх недостатністю, 
волотильністю, а також неоптимальним розподілом по галузям. Так  найбільший вплив на 
ВВП  оказують  такі галузі як: «сільське, лісове та рибне господарство» (56%) і 
«будівництво» (49%), хоча  динаміка інвестицій була суттєво більшою в галузі які 
відносяться  до послуг. 

Інвесторів цікавлять інвестиції в галузі, де за короткий час можливо забезпечити 
повернення вкладеного капіталу з отриманням найбільшого прибутку (галузі «фінансова та 
страхову діяльність», «операції з нерухомим майном»). Прибутки з цих секторів економіки 
вивозяться закордон і не дають бажаного соціально-економічного розвитку країні. 

Для України потрібні ПІІ в реальний сектор економіки (у т.ч. через спрямування їх у 
малий бізнес, нові та наукомісткі виробництва)[2]. Їх метою має бути створення нових 
робочих місць, впровадження новітніх технологій, збільшення  експорту, імпортозаміщення, 
створення сучасної  інфраструктури. 

Коштів, що були вкладені у освіту і охорону здоров’я та соціальну допомогу, явно 
замало, щоб вони вплинули на ВВП держави. Крім того по досвіду країн  світових лідерів 
(так званого золотого  мільярду) такі вкладання коштів ефективні, але мають тривалий 
часовий лаг для отримання прибутку. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

The article. points out the most relevant problems of the transport complex totally and in regard to the 
territorial localization. There are some instruments were proposed for the estimation of the region transport 
specialization – based on the aggregate income and on labour power employed.  

Keywords: transport system, territorial allocation of the resources, transport specialization of the region. 
 

В статье представлены наиболее значимые проблемы – общего характера и относящиеся к 
территориальной локализации, имеющие место в функционировании транспортного комплекса. Предложены 
некоторые инструменты оценки региональной специализации, основанные на совокупном доходе и с ученом 
занятого населения. 

Ключевые слова:  транспортная система, территориальное размещение ресурсов, транспортная 
специализация региона 

 

Transport belongs to one of the most capital-intensive sectors of the economy in any 
country, so the issues related to its functioning and development, can be solved successfully only in 
the long term. In spite of the fact, that transport does not produce a new product materialized, but 
forms its use value and is involved in the creation of transport and economical connections which 
are shape and support goods flow. Thus all problems, connected with transport’s process - 
organizational, legal, economical and other deficiencies which is increasing total expenditures - will 
be create multiplicative effect on all economic spheres.  

The development of the physical volume of goods and passenger traffic is one of the 
fundamental tasks imposed on the transport system. However, the appropriate level of quality, 
including the cost and speed of transport, coherence between the transport and service companies, 
environmental and social factors, compliance intra needs and others, form a common system 
requirements for transport activities. 

An important aspect in this approach is the one that the system of technical and economic 
parameters, received, and operating in the transport, must meet all the above requirements. It 
determines the need for a differentiated approach to establishing the relationship between transport 
and each of the economy sectors of the it serves.  

From this statement it follows that it is important not abstract qualitative improvement of the 
transport system's performance as a whole, but especially those that are most effective in the 
production of a certain type of product. Based on such analysis should be synthesized the technical 
and economic aspects of production and transport activities, while taking into account the features 
of their manifestation in the specific conditions and in specific regions. 

All specialists in the area consider the formation of Balanced Transport Scorecard as one of 
the central problems. This approach focuses on the role of transport, not only as a serving member 
of the economy, but as an active functional units, practically impact on all spheres and economic 
activities, encouraging their development and the level of efficiency. 

As a prerequisite for all of the production process, is an active factor in the development and 
distribution of productive forces, their territorial-spatial organization, while the intraindustry is 
subject to the laws of functioning and development. An important is the fact that the territorial-
production links can be optimal only if the locating production centers, transport, raw materials, 
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access to energy, finished commodities, parts of industrial and agricultural products consumption 
have the appropriate combination.  

That is, in separate territorial entities are inadequate transport factors that determine the 
proportionality of the unequal distribution and dynamics of capital investments between transport and 
service areas of its production. Uneven territorial transport distribution can be determined not only 
features of the economic connection with the placement in these areas production facilities (industrial, 
agricultural, construction, etc.), but also be a consequence of the fact that transport is an independent 
sphere of material production, creating its infrastructure, providing transit traffic flow services, as well 
as export of transport services on the international market. 

To rationalize the operation and determination of the prospects of transport development in a 
particular area, it is important to define the favorable regional factors, the understanding of which is 
necessary in order to take into account the specific features of the manifestation of the development of 
general laws and territorial distribution of production bases in the specific regional conditions. It is 
important to consider the factors that limit the transport and production activities in the area. 

On the base of an integrated approach to the combination of territorial-production transports' 
linkages in the region is determined the nature of the requirements to the formation of the economic 
structure. Therefore, the approach to the territorial location, the efficiency of the arean production 
base (region, domain), transport system of this territory can not be univocal. Moreover, it is known 
that some spheres of production tend to the sources of raw materials, the other - to cheap sources of 
heat, energy, water, and some are located in areas of the labor force concentration, the fourth - in 
accordance with the specific geographical location (inland waterways, sea) and etc. 

We can say that each region should be considered not only from the point of the production 
specifics, but also takes into account the level of transport specialization. In this connection, it is 
important to know methodological issues related its quantitative estimation. We use some from the 
variety possible, demonstrating the visibility and impact of research. 

The data presented in Table 1 demonstrate the two main trends: 
- The critical state of the main assets of transport companies; 
- Permanently lost profits, which in turn affects the level of profitability of the entire 

transport production. 
Table 1 

Activities of Ukrainian transport enterprises  
 2011 2012 2013 2014 

4 543 148 5 553 780 6 397 001 9 747 315 The fixed assets increment by the 
primar (revalued) value, mln.grn./% 100 122 115 152 

90863 29111 12071 11914 The introduction of fixed assets, 
mln.grn./% 100 32 41 98 
Net profit ( loss), mln.grn. 2,807 3,080.9 - 1,482.2 - 22,622.1 
Level of profitability,% 1,2 1,3 -0,6 -9,1 
Export of transport services, 
thous.$USA: 

9,051,096.3 8,531,843.0 8,305,848.5 6,101,923.5 

- sea transport 1,211,735.0 1,241,240.3 1,123,732.6 850,878.8 
- river transport 82,952.1 63,091.2 42,299.6 46,342.3 
- railway transport 1,776,751.6 1,586,646.9 1,613,856.3 1,098,830.7 
- auto transport 396,997.5 452,364.2 478,396.4 459,623.7 
Import of transport services, 
thous.$USA: 

1,592,324.7 1,727,384.9 1,716,437.5 1,376,552.3 

- sea transport 147,516.8 202,830.1 195,795.1 243,651.7 
- river transport 1,009.6 372.6 360.8 1,087.6 
- railway transport 599,759.9 643,002.6 626,973.1 431,305.2 
- auto transport 141,561.0 194,594,4 197,221.1 189,804.7 
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Of course, the analysis of statistical data makes it possible to obtain information on both the 
nation-wide state of the transport sector, as well as concentrating on specific regions. It is worth 
noting that among the transport enterprises in 2015, in the context of Ukraine's regions, breakeven 
result was showed only by 3 regions among 24 - Kherson - 59.3 mln. grv., Lviv - 15.9 mln. grv. and 
Zaporizhia - 216.7 mln. grv. The loss of transport enterprises' activity was declared by Odessa 
region in 2015 in the amount of 3790.6 mln. grn, leads to the conclusion that, by virtue of various 
international, national and regional factors and conditions, this region requires the development of 
specific principles and approaches which should take into account the level of transport 
specialization. 

In this connection, it should refer to the methodological instruments of quantifying the 
transport specialization of the region [3] through the localization rate (1) and per capita production 
rate (2). 

 ,                                                            (1) 
where Yo – unit weight of transport  in the structure of region’s production  
          Yc – unit weight of transport in the structure of state’s production. 

,                                                          (2) 
where Ye – unit weight of transport  in the structure of region’s production (concerning 

number of employees), 
Yn – unit weight of region’s population in the structure of state’s population. 

Data calculation of Odessa and Lviv regions has showed values that indicate a high level of 
specialization of transport production in the territory of the Odessa region (Table 2). The ratio (2) had been 
calculated by using the number of economically active population's data, which slightly underestimate the 
level of significance of this type of economic activity for the region. Nevertheless, this result highlights the 
Odessa region as a domain with high market transport sector specialization, while Lviv is characterized by 
the concentration of industrial enterprises (for comparative calculations, these two areas were separated 
from the total for reasons the closest indicators of their overall development). The calculations were made 
on the basis of the 2013 data year, as the following years have been critical of a loss for the whole of 
Ukrainian transport and not be so indicative for the determination of the specialization and concentration 
level of their production. The findings indicate that the most concentrated location of the transport 
sector in the Odessa region and its high level of significance for the development of the region, first 
of all, economic and social. 

Table 2 
Specialization rates for Odessa and Lviv regions, 2013 

 Lokalization rate Per capita production rate 
Transport  

Odessa region 9,96 1,74 
Lviv region 1,53 1,1 

Production  
Odessa region 0,5 0,6 
Lviv region 0,82 0,9 

Source: 1, 2, author’s calculations. 
 

In addition to high concentration in the region, the transport companies are highly profitable 
structures with a high level of profitability (obvious when comparing the concentration level of 
evaluation results via the revenue part and the employed population). 

Conclusions 
Diagnosis regions on their degree of specialization through the calculation of the unit weight 

of production and resources employed in its territory seems tools that can be balanced, in 
quantitative terms, to estimate the significance of economic activity. This approach may be useful 
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as an element of the methodology in the assessment of asymmetrical regional development and the 
formation of smoothing sharp disparities of their development programs. 

 

Literature: 
1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2014). Transport i Sviazok Ukrainy, Кyiv: Informatsiino-analitychne 

ahentstvo. 
2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2015). Regiony Ukrainy, Кyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. 
3. Pliuta V. (1980). Sravnityelnyi mnogomernyy analiz v ekonomicheskikh issledovaniyakh Comparative 

multivariate analysis in economic research. Moscow, Statistika, 143 p. 
 

Koblianska I. I. 
PhD (Economics) 

Sumy National Agrarian University, Ukraine 
 

INSTITUTIONAL SUPPORT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT 
IN UKRAINE 

 

The directions of institutional transformations to promote sustainable rural development in Ukraine are 
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Introduction. The modern paradigm of economic development bases on the need for taking 
into account socio-ecological-economic relationships to build an effective economic system that 
meets the objectives of sustainable development. It is expressed in the relevant policies of 
economic, social, environmental state regulation and regulation of certain industries and regions. 
Rural Policy also  stands on this background. In particular, the priority of environmental quality, 
social equity, cultural development, as well as efficient economic base are equally important for 
rural communities. 

Current positive trends of economic development of Ukraine agriculture haven’t turned into 
a factor of improving of the rural population welfare, and even, to some extent, are destructive for 
rural development. From this perspective, the one of the most relevant and important scientific 
problem is the investigation of content, organizational and economic mechanisms that form the 
basis of sustainable rural development and also research the tools of their adaption to domestic 
conditions. 

Analysis of recent research and publications. The rural development problems are the 
subject of many domestic and foreign scholars research, including: F. Arfini, G. Belletti, J. 
Berdegue, G. Brunori, U. Eppler, G. Escobar, U. Fritsche, M. Kropivko, S. Laaks, Yu. Lupenko, A. 
Marescotti, V. Mesel-Veselyak, E. Mishenin, O. Pavlov, T. Reardon, H. Renting,  P. Sabluk, N. 
Strochenko, A. Tregear, J. D. van der Ploeg et al. The researchers emphasize the need for 
diversified economic activity [1, 2, 6] as the basis for multifunctional and efficient rural economy, 
that is a prerequisite for improving the quality of the environment and quality of life [2, 4, 6]. They 
also determine the content and tools of such public policy improvement [2, 4, 12-14]. Noting 
significant achievements of scientists to address the pressing issues of forming a model of rural 
development in Ukraine, we should point out that there are still not investigated enough institutional 
transformations aimed to support promotion of environmentally-friendly business activities and 
socially responsible business practices. 

The purpose of this article is to determine the factors that ground the need to improve 
institutional support for sustainable rural development in Ukraine implementation, as well as the 
content and tools of such transformations. 

The main results of the research. Multifunctionality of agricultural production is a 
necessary condition for rural development, and attractive rural areas, in turn, present sufficient 
condition for the development of local services and infrastructure, further economic development of 
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areas [1]. The multifunctionality of rural development is caused by natural resource potential of 
rural areas and may take the following forms: food security; providing recreation; environmental 
role, which is to preserve the natural biodiversity; cultural and historical role [2]. 
The current state of the use of natural resources, social and economic potential of rural areas in 
Ukraine is described by the following: agricultural land occupies 41511.2 ha, i.e. 68.8% of the 
country area, in addiditon to this, arable land presents 54% of the country (in 2014 year, [3]); the 
area of land that help restore topsoil and have ecological significance have decreased for the last 
fifteen years [4]; a third part of Ukraine's population is rural, at the same time, only 45.3% of them 
are employed (18-60 aged), including 35.3% in agriculture, where wages are the lowest in the 
economy [5]; 34.2% of rural areas did not have any business entities in 2014 [5]. 

Taking into account above listed, full implementation of rural areas functions needs the 
establishment of appropriate conditions and incentives for efficient farming, withdrawal of land 
from agricultural use to environmental and development of human and social capital. The role of 
the state and the government appears as a tool for coordination, mobilization, integration and so 
contribution to the development of local initiatives, business and local government. Sustainable 
rural development policy comes by ensuring the: 

- rational structure of areas [1]; 
- regional agro-food chains, that are effective in terms of the rural economy and food 

security [6, 11, 13]; 
- rational structure of the economic sector of the rural economy with priority of small and 

medium, environmental and social responsible business development [12]; 
- full and comprehensive cultural development of the population [2]. 
Let us comment sited institutional transformations, taking into account the experience of 

developed countries. 
Areas with agri-environment schemes occupies more than 25% (46.9 mln. ha) of agricultural 

land in EU [7]. The share of natural areas is 17.9% of the total EU (EU-27, 2012) and Natura 2000 
network  reaches 9.2% of agricultural land [8]. At the same time, Ukraine’s environmentally 
protected areas covers only 3.8 million hectares, ie only 6.3% of the total country area (to the end of 
2015 year [9]). Thus, sustainable, ecologically balanced rural development requires improvements 
of agricultural and environmental protection land ratio in their overall structure. Lands derived from 
agricultural use may form the basis for different activities, that can be drivers of rural development 
based on a new paradigma: tourism, social services and others. It requires to support limitations of 
land use with legal acts regarding regulation of economic activity on the natural protection areas, in 
particular: liberalization of economic use, subsidies for socially aimed activities, enabling use of by-
products. As a result, owners of non-agricultural land will be able to occupy a significant niche in 
the tourism market and social farming. It should be pointed out that companies, that operate within 
the protected areas are exempt from tax [10]. It also generates incentives to maintain sustainable 
types of economic activity on lands of such category. 

Rural development is also seen through the prism of establishing mutually beneficial 
relationships between village and urbanized systems [11]. The rural area becomes a "companion" of 
the city, carrying important socio-environmental and economic functions, including food security 
satisfaction through the local agrifood chains. Set a rational economic relationships in the "village-
city" system requires the formation and development of entrepreneur economic structures. The 
modern economic environment in rural areas mainly is represented by personal peasant households. 
They produce 44.7% of the agriculture gross output, but don’t have entrepreneur status [12]. Some 
studies [13] indicate, that the regions and the economy with overwhelming of self-employment in 
agriculture have less push factors to find income outside the farm. Thus, formed economic 
environment isn’t able to provide economic development of rural communities. Ways of sustainable 
transformation of the business sector of a rural economy are seen with the establishment of full-
fledged entrepreneurs based on private households.  It is provided by the use of stimulating business 
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development levers of state control (public procurement, marketing assistance) as well as by 
prevention and restriction of illegal activities on agro-food market [12]. 

The problem of the formation and development of human and social capital in rural areas 
lies directly in improving the quality of administrative and social services and quality of life. For 
instance, implementation of international assistance programs is already commonplace in Ukraine, 
exept rural communities. In our view, the introduction of educational programs for representatives 
of institutional and real sector of the rural economy, along with the further development of advisory 
institutes, will promote the development of the project activities and form the inflow of financial 
resources for the improvement of self-goverment. The most perspective in this context are seen 
educational programs, seminars and workshops on access to international grant programs in the 
field of environmental protection, civil society, territories marketing and management etc. 

Conclusions. Sustainable rural development in Ukraine implementation requires certain 
institutional changes, that are related with changes in land use and business sector of the rural 
economy also. The new model of rural development policy should be based on an understanding of 
multifunctionality of resource potential of rural areas, as well as unity and complementarity of rural 
and urban settlements. Changes in land use enables to earn the synergistic effect. In other words, the 
spread of natural protected areas can be expected to revive economic activity in tourism and 
recreation, socially targeted services in the region as a whole, accompanyed with prudent 
government regulation of economic activities and market assistance from authorities. Formation of 
the business environment on the basis of entrepreneurs will promote the social and environmentally 
responsible business development in rural areas.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ 
 

The article says about the nature and importance of the household in the modern economy. Defined basic 
functions of households. Given the analysis of the basic elements of households’ economic behavior. Given the 
definition of "investment behavior of households". 
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У статті розглянуто сутність та значення домогосподарства в сучасній економіці. Визначено 
основні функції домогосподарств. Проведено аналіз основних елементів економічної поведінки 
домогосподарств. Наведено визначення поняття «інвестиційна поведінка домогосподарств». 

Ключові слова: домогосподарство, функції домогосподарств, інвестиційна поведінка 
домогосподарств. 

 

Поряд із превалюючими сьогодні ідеями неокласичної теорії в економіці мають 
вагомий вплив підходи, що базуються на аналізі поведінки людей (індивідуальної та 
колективної) під час діяльності існуючих інститутів. Отже стає зрозумілим, що сучасна 
економічна парадигма містить аспекти інституціональної та поведінкової економіки. Серед 
основних економічних інститутів виокремлюють: державу, підприємства та 
домогосподарства. Сьогодні, роль домогосподарств національній та світовій економіці 
зростає, оскільки вони безпосередньо залучені до діяльності багатьох секторів економіки та 
мають суттєвий вплив на них. Таким чином, особливості економічної поведінки 
домогосподарств потребують детального дослідження. 

Питанням визначення сутності, функцій та особливостей поведінки домогосподарств 
присвячено роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів: Л. Батюк, Ю. Воробйова, В. 
Ворошило, В. Гнєушевої, Т. Кізими, О. Ковалюк, Н. Іванової, Н. Можайкіної, М. Попова, Н. 
Шибаєвої. та ін. Однак, ще не досить дослідженими є питання інвестиційної функції 
домогосподарств. Деякі аспекти розглядали такі автори: О. Ватаманюк, С. Джерасад, М. 
Іващенко,  О. Кузик, А. Рамський та ін. Однак, і досі, в літературі немає чіткого розуміння 
змісту та сутності інвестиційної поведінки домогосподарств. 

Метою статті є визначення сутності поняття «інвестиційна поведінка 
домогосподарств». 

Як окремий суб’єкт господарювання домогосподарство має певні особливості 
економічної поведінки. Для їх виявлення, перш за все, необхідно проаналізувати та 
визначити сутність поняття «домогосподарство». 

Безпосередньо термін «домашнє господарство» був введений Законом України «Про 
Всеукраїнський перепис населення» [1], який було проведено в 2001 році: «Домашнє 
господарство – це сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні 
або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне 
господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть 
знаходитися в споріднених зв'язках або в зв’язках свояків, не знаходитися ні в яких з цих 
зв’язків, або бути в тих і в інших. Домогосподарство може складатися з однієї особи». 

Кізіма Т. О. у [2] визначає домашнє господарство як невелику групу осіб, які спільно 
проживають в одному житловому приміщенні, ділять сумісний побут, постачають на 
відповідні ринки різноманітні ресурси і спільно ухвалюють економічні рішення щодо 
формування своїх доходів і здійснення основних витрат з метою задоволення власних 
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матеріальних і духовних потреб. У цьому визначенні акцентується увага на ролі 
домогосподарства як на суб’єктів господарюванні.  

Існує й інша думка, що домогосподарство необхідно розглядати з позиції не тільки 
функціонування, але й власного відтворення. Так, Базилевич В. Д. у [3, с. 19] визначає 
домогосподарство як «об'єднання свідомо організованих індивідів (осіб) на основі загального 
формування і використання ресурсного потенціалу і бюджету на принципах взаємодопомоги, 
яке має певну внутрішню функціональну структуру і економічну поведінку, є учасником 
суспільного відтворення і реалізації економічних відносин приватної власності на чинниках 
виробництва з метою задоволення особистих потреб та інтересів домашнього господарства, 
індивідів і суспільства. Домогосподарство може бути представлене однією особою і 
декількома особами». 

Виходячи з наведених визначень, можна зазначити, що існує декілька підходів до 
визначення сутності домогосподарства, а саме: як суб’єкта господарювання та як 
відтворювальної системи. Обидва підходи враховані Івановою Н. О. у [4]. Домогосподарство, 
з одного боку, це самостійний учасник економіки, який має на меті задоволення потреб його 
членів шляхом реалізації своїх основних функцій на рику, а з іншого, – відображає 
безперервний процес відтворення економічних ресурсів у суспільстві, перш за все, 
відтворення людського капіталу. Також обидва підходи враховані у визначенні 
домогосподарства Шибаєвою Н. В. та Батюк Л. А. [5]: «це господарюючий суб’єкт, ціль 
діяльності якого – забезпечення своїм членам певного рівня добробуту через формування та 
використання загального бюджету для виконання своєї основної функції: виробництва, 
реалізації й збереження людського капіталу». 

Проведений аналіз дозволив виявити, що домогосподарством є окремий самостійний 
учасник ринкових відносин – суб’єкт господарювання, яким може бути індивід або група 
людей, які частіше за все мають шлюбно-споріднені зв’язки, мешкають на одній території та 
ведуть сумісний побут, мають сумісний бюджет,часто сумісну власність, ведуть сумісне 
господарство та мають можливість самостійності в ухваленні рішень. 

Для визначення особливостей поведінки домогосподарств у сучасних умовах 
розвитку економіки, необхідно розглянути функції, які виконують домогосподарства. 
Узагальнення думок щодо переліку функцій домогосподарств в економіці країни наведене у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Функції домогосподарств (складено автором) 
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Функції 

К
із
и
м
а 
Т

. О
. 

[6
] 

М
ож

ай
к
ін
а 
Н

. В
. 

[7
] 

Ф
ед
ор
ен
к
о 
В

. Г
., 

Д
ід
ен
к
о 
О

. М
., 

Р
уж

ем
сь
к
и
й

 М
. М

., 
Іт
к
и
н

 О
. Ф

. 
[8

] 

К
уз
и
к

 О
. В

. [
9]

 

К
р
уп
к
а 
М

. І
., 

О
ст
р
ов
ер
х 
П

. І
., 

Р
ев
ер
ч
ук

 С
. К

. [
10

] 

Г
н
єу
ш
ев
а 
В

. О
. [

11
] 

постачальницька + + + + + + 
споживча + + + + + + 
виробнича + + - + - + 
ощадна + + + + + + 
відтворювальна + - - - - - 
організаційна - - - - - - 
забезпечуюча - - - - - - 
інвестиційна - - - + +  
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Таким чином, серед найважливіших функцій домогосподарств, як основного елементу 
економіки країни, можна виділити: постачальницьку (постачальник виробничих ресурсів), 
споживчу (товарів і послуг), виробничу (товарів і послуг), ощадну (заощадження доходів), 
відтворювальну (людського капіталу), організаційну (об’єкт управління), забезпечуючу 
(само зайнятості членів домогосподарства та зайнятості населення), інвестиційну 
(використання заощаджень). 

Виходячи з наведених функцій, домогосподарство має певну поведінку в тій чи іншій 
сфері діяльності.  

Стосовно економічної поведінки домогосподарств, то її можна визначити як 
сукупність механізмів взаємодії домогосподарств із рештою суб’єктів ринкової економіки 
щодо виробництва національного доходу для впливу на споживання, заощадження й 
інвестиції, та чинників, що впливають на їхню діяльність [9, 12].  

Зазначимо, що як і до визначення сутності та ознак домогосподарств до аналізу 
основних елементів їх економічної поведінки сьогодні існує два основних підходи: 
неокласичний та інституціональний (табл. 2).  

Таблиця 2 
Порівняльний аналіз основних елементів економічної поведінки домогосподарств 

(розроблено автором) 
Елементи поведінки Неокласичний підхід Інституціональний підхід 

Мета 
задається ззовні визначається самим 

домогосподарством 
зсередини 

Структура домогосподарств 
не враховується враховуються особливості 

відносин у структурі 
домогосподарств 

інструментальна обмежена, ціннісна 
Раціональність спрямована на засоби 

реалізації мети 
спрямована на мету 

Прагнення 
до максимізації корисності в 
умовах обмеженого розміру 
доходу 

до максимізації цільової 
функції 

Вплив зовнішнього 
середовища 

умови визначеності умови невизначеності 

 

Таким чином, під час аналізу економічної поведінки домогосподарств необхідно 
враховувати генезис сучасної інституціональної парадигми та елементів поведінкової 
економіки. 

У сучасній науковій літературі доволі детально розглянуто питання щодо різних форм 
фінансової активності, але й досі немає широких досліджень щодо інвестиційної поведінки 
домогосподарств. Це пов’язано з тим, що багато авторів [13, 14] схиляються до думки, що 
однією з головної відмінністю підприємств від домогосподарств є саме те, що поряд із 
виробничою діяльністю, вони здійснюють й інвестування, в той час як домогосподарства в 
основному здійснюють діяльність щодо споживання та заощадження. Однак, в останній час, 
інвестиційна діяльність домогосподарств стає дуже важливою для досягнення добробуту в 
країні. 

Це також підтверджується виокремленням інвестиційної функції домогосподарств, 
аналіз яких був проведений вище. Автор погоджується із дослідниками [15, 16], які 
зауважують, що в умовах трансформаційної економіки приватні заощадження 
домогосподарств можуть виступати як інвестиційні ресурси. Важливість інвестиційної 
функції під час розгляду економічної поведінки домогосподарств підтверджується також у 
роботах багатьох дослідників. Отже, виникає необхідність розгляду сутності та змісту 
інвестиційної поведінки домогосподарств у сучасних умовах. 
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Під інвестиційною поведінкою у [12] розуміється трансформація заощаджень 
домогосподарств в інвестиції – механізм перетворення тимчасово вільних коштів (грошових 
ресурсів) домогосподарств у фінансові та нефінансові (матеріальні і нематеріальні) активи з 
метою отримання  майбутнього доходу на ці вкладення. 

У [17] інвестиційна поведінка домогосподарств визначається як дії індивідів, що 
оперують інвестиційними інструментами з метою отримання вигоди (в доходній чи 
недоходній формах). 

Рамський А. Ю. [18] акцентує увагу на тому, що під час рішення щодо інвестування 
домогосподарства керуються різними мотивами залежно від вікової структури 
домогосподарства, місця проживання, матеріального становища, освітнього і культурного 
рівня, традицій соціуму, наявності професійної освіти або навичок в інвестуванні, наявності 
сімейного бізнесу, що потребує інвестування, рівня громадської свідомості тощо. 

Серед напрямків інвестиційної поведінки домогосподарств можна виділити купівлю 
простих акцій підприємств та облігацій; депозити банків; вклади у пенсійні, страхові та 
інвестиційні фонди; фінансування інноваційно-інвестиційних проектів; купівля нерухомості, 
земельних ділянок, предметів старовини тощо. Ці напрямки можна віднести до інвестицій у 
фінансові та нефінансові матеріальні активи. Однак, на думку автора, інвестувати необхідно 
й у нематеріальні активи, такі як освітні, оздоровчі, виховні програми для дітей, програми 
підвищення кваліфікацій для дорослих тощо. Така думка базується на значному внеску у 
розвиток економічної теорії домогосподарства, який зробив відомий американський вчений, 
лауреат Нобелівської премії 1992 р. Г. Беккер, який розглядає рішення щодо народження 
дітей як інвестиційне, у якому діти виступають як «блага тривалого користування» [19].  

Виходячи з проведеного дослідження, на думку автора, інвестиційна поведінка 
домогосподарств – це сукупність дій щодо трансформації тимчасово вільних грошових 
ресурсів (заощаджень) домогосподарств у фінансові (депозити банків; купівля акцій та 
облігацій; вклади у пенсійні, страхові, інвестиційні фонди; фінансування інноваційно-
інвестиційних проектів тощо) та нефінансові матеріальні (купівля нерухомості, земельних 
ділянок, предметів старовини тощо) й нематеріальні (культурний рівень; освіта, здоров’я, 
виховання дітей тощо) активи з метою отримання різних форм доходів залежно від факторів 
(вікової структури, місця знаходження, матеріального становища, традицій у соціумі, 
освітнього та культурного рівня). 

Таким чином, інвестиційна поведінка є складною економічною категорією, яка 
потребує широкого дослідження, особливо в умовах нестабільного економічного 
середовища. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ1 
 

The article addresses the issues of wages and the minimum wage functions. The analysis of the dynamics of the 
minimum wage, living wage of regression analysis of the impact of the minimum wage on average per capita income. 
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В статье затрагиваются вопросы функций заработной платы и минимальной заработной платы. 
Проведен анализ динамики МРОТ, прожиточного минимума, проведен регрессионный анализ влияния размера 
минимальной зарплаты на среднедушевые доходы. 

Ключевые слова: заработная плата, МРОТ, прожиточный минимум, доходы населения. 
 

Развитие теорий заработной платы восходит к периоду становления 
капиталистического способа производства. За время существования экономической науки 
эволюция теории заработной платы изменялись подходы к ее сущности и выполняемых ею 
функций.  

Однако в современной экономической литературе встречаются разные определения 
заработной платы, которые можно свести к следующим вариантам: стоимость труда; 
стоимость рабочей силы; цена труда; цена рабочей силы. 

Исследованиям категории заработной платы посвящены труды многих российских 

                                                 
1 Статья написана при поддержке РФФИ в рамках гранта № 16-06-00327 «Совершенствование методологии определения 

минимального размера оплаты труда в целях реализации социальной защиты работающих граждан» 



 33

ученых, таких как М.Г. Беляева, Н.А. Волгин, Е.А. Митрофанова, А.Г. Зельднер, Ю.П. 
Кокин, И.А. Погосов, Л.С. Ржаницына, В.Д. Роик, Л.А. Ильина, И.А. Денисова, Р.И. 
Капелюшников, Н.Т. Вишневская и другие. В целом понятие заработной платы 
рассматривают как цену рабочей силы и как цену труда. Так, Куликова В.В. подчеркивает, 
что основе отношений лежит товарный характер рабочей силы. Кибанов А.Я. и Егоршин 
А.А. утверждают однозначно, что сущность заработной силы определяется как цена рабочей 
силы на рынке труда. Заработную плату как форму стоимости рабочей силы определяют 
Федченко А.А., Савченко Ю.П., Кокин М, Ракоти В.Д. Такие ученые как Винокурова М.А., 
Горелова Н.А., Жуков А.Л., Рофе А.И. считают, что заработная плата представляет собой 
форму цены труда.  

Подходы ученых-экономистов по поводу функций заработной платы также 
отличаются. Так, А.Смит, Д. Рикардо, К.Маркс выделяли воспроизводственную и 
стимулирующую функции. Многие современные ученые также разделяют мнение классиков. 
К названным функциям дополнительно указывают регулирующую функцию ученые 
Слезингер Г.Э., Агапцеов С.А., Волгин Н.А. Интересен подход Р.А. Яковлева, который 
классифицирует функции заработной платы в зависимости от их персонифицированного 
носителя. По его мнению, воспроизводственную функцию представляет работник, 
стимулирующую - работодатель, регулирующую – государство. Адамчук В.В. выделяет 
воспроизводственную, стимулирующую, измерительно-распределительную, ресурсно-
заместительную, функцию формирования платежного спроса. Осипов В.В. выделяет 
экономические и социальные функции. Перевалова Т.Ю. выделяет три блока: 
воспроизводственно-доходообразующий, регуляционно-стимулирующий, социально-
классовый.  

Таблица 1 
Соотношение величин МРОТ и прожиточного минимума 

годы МРОТ 

прожиточн
ый 

минимум 
трудоспосо

бного 
населения, 

доля 
МРОТ к 
прожит 

минимуму 

годы МРОТ 

прожиточн
ый 

минимум 
трудоспосо

бного 
населения, 

доля 
МРОТ к 
прожит 
минимум

у 

01.07.2016 7500,00 н/д н/д 01.05.2006 1100,00 3717 0,30 
01.01.2016 6204,00 10524 0,59 01.01.2006 800,00 3640 0,22 
01.01.2015 5965,00 10404 0,57 01.09.2005 800,00 3288 0,24 
01.01.2014 5554,00 8283 0,67 01.01.2005 720,00 3138 0,23 
01.01.2013 5205,00 7633 0,68 01.01.2004 600,00 2502 0,24 
01.01.2012 4611,00 6827 0,68 01.10.2003 600,00 2318 0,26 
01.06.2011 4611,00 7023 0,66 01.01.2003 450,00 2228 0,20 
01.01.2011 4330,00 6986 0,62 01.01.2002 450,00 1865 0,24 
01.01.2010 4330,00 5956 0,73 01.05.2002 450,00 1960 0,23 
01.01.2009 4330,00 5497 0,79 01.07.2001 300,00 1658 0,18 
01.01.2008 2300,00 4755 0,48 01.01.2001 200,00 1629 0,12 
01.09.2007 2300,00 4197 0,55 01.07.2000 132,00 1320 0,10 
01.01.2007 1100,00 3993 0,28     

 

Минимальная зарплата является одним из важных институтов рынка труда, является 
одним социальных конституционных гарантий граждан относительно нижнего уровня 
оплаты труда работника, отработавшего полностью установленное рабочее время с 
выполнением трудовых обязанностей.  

Международная организация труда подчеркивает, что основной целью минимальной 
заработной платы является установление необходимой социальной защиты в отношении 
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минимально допустимых уровней заработной платы. Данное определение минимальной 
зарплаты способствует относительному повышению уровня жизни работников, чей труд 
оценивается невысоко как нижней границы цены на услуги труда одновременно решает две 
задачи. Поэтому, можно сделать вывод о том, что самая первая и важная функция – 
социальная.  

Рассмотрим данные о величине минимальной заработной плате. В настоящее время 
размер минимальной зарплаты составляет 7500 рублей в России. Сравним размер МРОТ с 
величиной прожиточного минимума.  

Из таблицы 1 видно, что несмотря на рост размера минимальной заработной платы 
его размер достаточно далек от величины прожиточного минимума. 

Рассмотрим влияние МРОТ на размер среднедушевых доходов. Рассмотрим 
выполняется ли МРОТ воспроизводственную функцию, т.е. какова роль МРОТ в 
формировании среднедушевых доходов населения. В качестве второго фактора возьмем 
номинальный размер средней заработной платы по стране в целом. 

Проведем статистический анализ, построим корреляционно-регрессионную модель, 
где в качестве y возьмем размер среднедушевых доходов населения, а в качестве переменных 
х1 – размер МРОТ, х2 – номинальный размер средней заработной платы. 

В таблице 2 отражены результаты статистического регрессионного анализа 
зависимости среднедушевых доходов от размера МРОТ и номинального размера заработной 
платы. 

Таблица 2 
Результаты регрессионного анализа 

Регрессионная 
статистика        

Множественный 
R 0,999367262       

R-квадрат 0,998734924       
Нормированный 
R-квадрат 0,998540297       
Стандартная 
ошибка 356,0848563       

Наблюдения 16       

         

Дисперсионный анализ        

  df SS MS F Значимость F   

Регрессия 2 1301320113 
65066005

6,3 
5131,5
33139 1,458E-19   

Остаток 13 1648353,524 
126796,42

49      

Итого 15 1302968466          

         

  
Коэффицие

нты 
Стандартная 

ошибка 

t-
статист
ика 

P-
Значен
ие 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-
пересечение 

694,658065
7 193,2517757 

3,5945753
32 

0,0032
65567 

277,162
9868 

1112,15
3145 277,163 1112,153 

Переменная 
X 1 

0,32134921
3 0,205722775 

1,5620497
68 

0,1422
829 

-
0,12308

7822 
0,76578

6248 -0,12309 0,765786 
Переменная 
X 2 

0,79583233
8 0,041544682 

19,156058
14 

6,5394
3E-11 

0,70608
051 

0,88558
4166 0,706081 0,885584 

 

В результате расчетов получилось уравнение: 
Y=694,65+0,3213х1+0,7958х2 
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Видно, что влияние факторов положительное. Однако видно, что влияние размера 
МРОТ на размеры среднедушевых доходов невысокое – 0,3213, а влияние номинального 
размера заработной платы достаточно высокое – 0,7958. Отсюда следует, что размер 
среднедушевых доходов не сильно зависит от размера МРОТ, видимо по причине его 
низкого размера. 

Проверим полученные результаты. Коэффициент детерминации – R2 равен 0,99, это 
очень высокое значение, что может свидетельствовать о статистической значимости 
исследуемых факторов.  

Проверка автокорреляции остатков проведена с помощью критерия Дарбина – 
Уотсона: 

 
В нашем случае получен результат 1,3923. Сравниваем с табличными данными при 

n=2 m=16, где верхним значением является 1,37,  нижнее – 1,10. Наш результат выше 
верхнего значения, но меньше 2, что свидетельствует о том, что отсутствует автокорреляция 
остатков. Также нами был проведен результат автокорреляции остатков с помощью теста 
Бреша-Годфри, где наблюдаемое значение меньше критического, что говорит о том, что 
автокорреляции нет. 

Кроме того был проведен анализ данных на гетероскедастичность с помощью теста 
Уайта. В результате проведенного анализ были получены статистически значимые 
коэффициент детерминации – 0,72.  

Составление наблюдаемой статистики = . Данное значение сравнивается с 
табличным значением распределения Хи-квадрат на уровне значимости α при числе степеней 
свободы (m-1), m– количество параметров в последней регрессии. Проверяем 
16*0,7184=11,49, что меньше табличного значения 24,99. Это свидетельствует об отсутствии 
гетероскедастичности. 

Таким образом, данные расчеты показали, что полученная регрессионная модель 
статистически значимая. Анализ данной модели позволяет сделать вывод о низкой роли 
МРОТ в формировании средних душевых доходов населения России. Социальная функция 
МРОТ выполняется для низкоквалифицированных работников, получающий зарплату 
исходя из минимальных тарифов. Воспроизводственная функция минимального размера 
заработной платы не выполняется. Для выполнения воспроизводственной функции 
минимальной заработной платы необходимо, что ее размер как минимум соответствовал 
прожиточному минимуму, позволял человеку удовлетворять минимальные потребности. 
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В статті розглянуто досвід Білорусі щодо реформування села через створення агромістечок. Дається 
оцінка ефективності проведеної реформи. Описується можливість запровадження певних особливостей 
реформи при реалізації моделі соціально-орієнтованого підприємництва в Україні. 

Ключові сова: агромістечка, аграрна реформа, соціально-економічне підприємництво. 
 

Постановка проблеми. Після розпаду Радянського Союзу українське село почало 
повільно, але впевнено занепадати. Престиж роботи селянина знижувався, радгоспи і 
колгоспи закривалися, молодь не бачила майбутнього, працюючи на землі. Це спричинило 
більш інтенсивну міграцію людей з села в місто, зростання безробіття в сільській місцевості, 
занепад і зникнення десятків сіл на території всієї України. Державні заходи щодо зупинення 
цього негативного процесу на даний час є дуже неефективними. Тому для більш точного 
розуміння проблеми та виокремлення способів їх ліквідації варто проаналізувати 
міжнародний досвід. 

Мета статті. Метою статті є вивчення міжнародного досвіду в сфері розвитку села, 
зокрема: аналіз та оцінка ефективності білоруських агромістечок та можливість перейняти 
деякі їхні напрацювання з метою впровадження в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Світова історія знає багато прикладів реформування 
сільських поселень. У багатьох країнах з приходом до влади диктаторських режимів селу 
відводилася основна роль. Більшість з них, керуючись постулатами марксизму, де на перше 
місце ставилася диктатура пролетаріату та матеріальне виробництво, визнавали село 
фундаментом функціонування держави. Промисловість же була ніби надбудовою, яка 
допомагає аграрному виробництву та сприяє розвитку держави і суспільства в подальшому. 
Багато таких спроб реформування села несли з собою мільйони смертей (голодомори в 
Україні, масові вбивства в Камбоджі тощо) та викликали деструктивні явища в соціумі. 
Однак і в цивілізованому світі аграрному сектору відводиться значна роль.  

Аналізуючи практичний досвід економічно розвинених країн світу, в їхніх 
реформаторських діях простежується спільна риса – це створення та розвиток 
функціонування кооперативів. 

Кооперативний рух у Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах і Японії 
характеризується практично стовідсотковим охопленням населення, яке займається 
сільськогосподарським виробництвом. У Франції та ФРН кооперативи об'єднують не менше 
вісімдесяти відсотків усіх сільських підприємств [1]. 

У Франції, Італії, Португалії та Німеччині, виноробство яких багато в чому визначає 
кон'юнктуру на світовому ринку вина, 35-46% (а у Франції до 70%) виробництва і збуту 
здійснюють кооперативи. У Нідерландах – країні, що дає третину світового виробництва 
крохмалю, основна частина виробників цього продукту - кооперативні організації; вони 
також поставляють на ринок 75% печериць і квітів. 
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Так, наприклад, у Данії, Фінляндії, Нідерландах, Франції та Швеції кооперативний 
сектор забезпечує 45-50% обсягу продукції харчової промисловості. У сферу їх 
кооперативної діяльності майже цілком входить така важлива галузь харчової 
промисловості, як переробка молока. 

Кооперативні підприємства харчової та агропромисловісті розвинених країн 
характеризується, як правило, високим технічним рівнем і високою якістю продукції. 
Стабільна частка кооперативного сектора в виробництві продовольчої продукції є 
свідченням того, що в умовах жорсткої конкурентної боротьби кооперативи постійно 
вдосконалюють виробничу базу підприємств харчової промисловості, які їм належать, 
шляхом переходу до глибокої переробки сільськогосподарської сировини на основі 
безвідходної технології, точно реагуючи на споживчий попит і кон’юнктуру ринку. 

Досвід функціонування сільськогосподарської кооперації в розвинених країнах 
свідчить про різноманіття її організаційних форм і структур. Проте основу організаційної 
структури сільськогосподарського кооперативного руху за всіх умов складають первинні 
кооперативні організації, що базуються на індивідуальному членстві. Здійснюючи зв’язку 
індивідуального фермерського виробництва з суміжними галузями економіки в рамках 
агропромислового комплексу, вони є головним елементом системи кооперативного бізнесу. З 
метою підвищення ефективності діяльності і для захисту своїх інтересів первинні 
кооперативи об’єднуються в спілки та асоціації, створюючи, таким чином, кооперативи 
кооперативів. У практиці більшості розвинених країн світу таке об’єднання здійснюється за 
галузевим, територіальним або територіально-галузевим принципом. 

Якщо досвід розвинених країн щодо створення кооперативів є давно відомим і 
достатньо вивченим, то білоруська новація в формі агромістечок доволі прогресивний метод 
розвитку села, хоча по суті є симбіозом різних методик та механізмів. 

Перші спроби науково обґрунтувати благоустрій сільських поселень на території 
СРСР, і зокрема Білорусі, робилися ще в 1920-х рр. [2]. Одними з перших, хто звернувся до 
теми благоустрою села, були Е.А. Брагін, І.І. Верезубов, Л.Н. Воронін, В.Ф. Іванов, що 
розглядають питання водопостачання сіл, благоустрою вулиць і площ, сільських садиб, 
кладовищ і т.д. У післявоєнні роки видавалися праці І.Т. Бутько, І.П. Дядиченко, 
А.П. Ежевского, В.В. Скубченко та ін., присвячені благоустрою поселень; в них 
розглядалися такі види благоустрою, як водопостачання, каналізація, покриття вулиць і 
доріг, тротуарів та озеленення, в цілому, без розмежування за типом поселень. У свою чергу, 
перші натяка на будівництво агромістечок робилася дещо пізніше. У 1950-1960-х роках 
Генеральним секретарем СРСР М.С.Хрущовим було розпочато створення агромістечок в 
Новочеркаську, але незгода з цим місцевого населення ледь не призвела до бунту. Існує 
також думка, що в БРСР теж планувалося збудувати агромістечка, але ця інформація на 
даний час спростовується деякими вченими. 

Давно забута ідея агромістечок відродилася в новому тисячолітті в Республіці 
Білорусь. З метою підйому сільського господарства білоруська влада вибрала модель 
агромістечок, для створення в містах і селищах виробничої та соціальної інфраструктури [3]. 

Модель та механізм реалізації проекту з будівництва агромістечок були представлені 
в Державній програмі розвитку села на 2005-2010 рр. Основні заходи програми поділені на 
наступні напрямки [4]: 

- соціальна сфера: підвищення привабливості праці і життєвого рівня сільського 
населення, вдосконалення інфраструктури сільських населених пунктів, розвиток житлового 
будівництва, комунального обслуговування, електрифікації, газофікації, водопостачання, 
телекомунікаційного зв’язку, модернізація доріг і транспортного забезпечення, розвиток 
освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, спорту і туризму, торгово-побутового 
обслуговування; 

- виробнича сфера: вдосконалення спеціалізації сільськогосподарського виробництва, 
підвищення ефективності використання земель, розвиток великотоварного 
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сільськогосподарського виробництва, селянських (фермерських) і особистих підсобних 
господарств громадян, переробної промисловості, державна підтримка агропромислового 
виробництва, удосконалення організаційно-економічної структури, технічне переоснащення, 
наукове та кадрове забезпечення АПК. 

Відповідно до цього, реалізація Програми повинна була забезпечити: 
- досягнення соціальних стандартів, які гарантують підвищення рівня і якості життя 

сільського населення; 
- сталий розвиток сільського господарства і продовольчу безпеку країни. 
Для забезпечення зайнятості населення передбачалося: 
- вдосконалення фінансово-кредитних і податкових важелів впливу на зайнятість і 

створення нових робочих місць; 
- стимулювання розвитку особистих підсобних і селянських (фермерських) 

господарств, індивідуального підприємництва на селі; 
- вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з урахуванням потреби 

ринку праці з метою перерозподілу вивільнюваних працівників у високоприбуткові 
несільськогосподарські види діяльності і сферу послуг; 

- сприяння громадянам з числа безробітних та членам їх сімей у переїзді на нове місце 
проживання і влаштуванні на роботу; 

- розвиток системи громадських оплачуваних робіт у сільській місцевості з 
використанням коштів державного фонду сприяння зайнятості (благоустрій сільських 
населених пунктів, догляд за лісами, відновлення історичних садиб, музеїв і т.д.); 

- створення умов для залучення населення на сезонні роботи; 
- поліпшення умов і підвищення безпеки праці сільськогосподарських працівників, 

створення додаткових робочих місць для працівників, вивільнених у зв’язку з 
реформуванням АПК; 

- спрощення процедур організації діяльності суб’єктів малого підприємництва на селі, 
отримання кредитних ресурсів, розвиток системи їх взаємного кредитування; 

- надання малому підприємництву в сільській місцевості юридичних, інформаційних, 
консалтингових, маркетингових та інших послуг; 

- реалізація системи заходів, спрямованих на закріплення кадрів на селі, насамперед 
молодих фахівців, включаючи забезпечення житлом, виплату одноразової допомоги, надання 
пільгових кредитів на споживчі потреби та ін. 

На нашу думку, не менш ефективною ідеєю цієї програми є впровадження зональної 
системи землеробства, що базується на обробці високоприбуткових сільськогосподарських 
культур і застосуванні енергозберігаючих технологій, які забезпечують високий рівень 
окупності інвестицій в аграрний сектор економіки, виробництво економічно найбільш 
доцільних видів сільськогосподарської продукції; з цією метою рекомендується: 

- у північній частині республіки - розвивати системи зернотрав’яного і 
льонокормового напрямків. На цій основі створити стійку кормову базу для інтенсивного 
молочно-м’ясного скотарства, забезпечити стабільне виробництво продукції льонарства; 

- у центральній частині республіки - віддати пріоритет зернопросапній системі, 
забезпечити виробництво льону і цукрового буряку; оптимізувати кормовиробництво на 
основі раціонального поєднання зернофуражних культур, багаторічних трав і кукурудзи для 
розвитку молочно-м’ясного скотарства та свинарства; 

- у південній частині республіки - використовувати зернокормову систему як базову; 
забезпечити виробництво кормів переважно за рахунок вирощування кукурудзи і однорічних 
бобових трав; на перезволожених ґрунтах залежно від спеціалізації господарства реалізувати 
принципи зернопросапної або зернотрав’яної системи; підвищити продуктивність заплавних 
лучних угідь для розвитку молочно-м’ясного скотарства; 
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- у Білоруському Поліссі - на торф’яно-болотних ґрунтах обробляти переважно 
багаторічні трави, організувати на основі їх використання виробництво дешевої продукції 
скотарства, в тому числі за рахунок вирощування спеціалізованих м’ясних порід худоби. 

Програма передбачала створення більше 1480 агромістечок, що рівномірно будуть 
розташовані по всій території Білорусі. Позитивним також є те, що після виконання 
Програми, така ж кількість агромістечок і була збудована. 

На думку професора Р.А. Смірнова [5], досвід проведення реформ АПК показав, що 
перетворення на селі вимагають акуратного підходу, що полягає в послідовному, 
покроковому вирішенні низки проблем. Наприклад, для реформування села необхідно 
враховувати соціальний аспект, а саме: при розробці будь-яких планів перетворення 
сільського господарства слід мати на увазі відмінності в характеристиках соціальної сфери 
міста та села. У селі роль впливу соціальної сфери набагато вище, що впливає на систему 
мотивації, трудову, демографічну і міграційну поведінки селян. Багато соціальних проблем 
тут обумовлюються розривом між якістю життя на селі і в місті. Мова, насамперед, йде про 
відтік молоді (особливо, дівчат) з сільських районів. Крім цього в селі ускладнена трудова 
мобільність через обмеженість робочих місць; на селі різко знижена мотивація на досягнення 
якогось якісного результату, що істотно ускладнює цілеспрямовані перетворення. Проте 
зміни у бік поліпшення життя селян доволі очевидні. Особливо виділяються вони в 
матеріальному благополуччі селян і їх економічній поведінці, а також у сприйнятті аграрної 
політики держави і життя в цілому. 

Особливістю аграрної політики Білорусі є те, що всі перетворення здійснювалися (і 
здійснюються) комплексно і, по можливості, синхронно. Так зміни у виробничій сфері 
супроводжуються перетвореннями в соціальній інфраструктурі, впровадженням соціальних 
стандартів, а також цілеспрямованою стратегією збереження селянства як соціального 
прошарку, селянського укладу життя, недопущення маргіналізації сільського населення. 

Агромістечка в Білорусі виступили своєрідним соціально-територіальним вузловим 
пунктом реалізації даної стратегії. Виходячи з вищезазначеного, основними цілями їх 
створення стали: 

- по-перше, розміщення виробничої інфраструктури, що дозволяє ефективно 
господарювати на землі, диверсифікувати виробництво, розширювати ринок праці, 
створювати нові робочі місця; 

- по-друге, створення в агромістечках такої соціальної інфраструктури, яка не 
поступалася б міській та відповідала мінімальним соціальним стандартам якості життя по 
країні в цілому; 

- по-третє, збереження селянського укладу життя; створення умов для привабливості 
сільського побуту, праці та для спокійного і благополучного життя селян. 

Завдяки тому, що головний етап Програми вже закінчився і має свої результати, 
можна вивести позитивні і негативні ефекти, отримані в ході проведення цієї реформи. 

Так, наприклад, згідно з даними соціологічного опитування, у агромістян виявилася 
більш високою думка про зміни у виробничій інфраструктурі, ніж у мешканців традиційних 
сіл. Працівники сільгосппідприємств відзначають значні зміни в роботі самих підприємств: 
51,2% респондентів відзначають поліпшення технічної бази, придбання нової техніки; 22,1% 
- будівництво нових ферм, сільськогосподарських комплексів; 20,0% - придбання нових 
видів добрив; 10,0% - придбання і виведення нових сортів сільськогосподарських культур, 
нових порід худоби. 

Цікавим результатом спостереження є те, у агромістян проявляються елементи 
індивідуалізму, властиві міським жителям взагалі, тобто серед них більше тих, хто 
орієнтується виключно на власне (приватне) життя - їх 42,0% (у традиційних селах - 33,7%), 
що свідчить про вплив урбанізації на спосіб життя селян, що живуть в агромістечках. 

Однак ефективна реалізація Програми зіштовхнулася з найбільшим бар’єром – 
трудовою мобільністю, наявністю кадрів. Ця ситуація існує й досі. Дана проблема 
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формулюється так: «Якщо в суспільному виробництві люди (насамперед, селяни) потрібні в 
першу чергу як робітники, то що утримає їх від переїзду в місто, де й умови праці кращі, і 
зарплата вища?» На нашу думку, щоб розірвати це замкнене коло, необхідно в організації 
сільського господарства ґрунтуватися не тільки на підтримці високоефективних великих 
господарств, а й на зміцненні системи «велике сільгосппідприємство - селянське 
(фермерське) господарство - приватне подвір’я», де підприємницькі кооперативи 
обмежуються тими виробництвами, які однозначно вигідніше здійснювати «масово», де 
витрати людино-годин на одиницю продукції нижчі, ніж в індивідуальному виробництві, 
наприклад, у виробництві зернових. Селянське (фермерське) господарство, особисте 
подвір’я, в свою чергу, повинно стати значимою частиною суспільного виробництва такої 
продукції, яку вигідніше виробляти саме в них, і відповідно, взяти на себе значну частку 
виробництва товарної продукції. 

Однак агромістечка не змогли поки забезпечити таку диверсифікацію виробництв, яка 
б забезпечила зайнятість і мобільність трудових ресурсів на селі, зупинила б відтік молоді у 
місто. 

Окрім цього, існують також інші недоліки Програми. Зокрема, за словами першого 
віце-прем’єр-міністра Білорусі Володимира Семашко, Програма обійшлася державі в 42 
млрд. дол. США, при тому, що планувалося витратити 35 млрд. дол. США [6]. Також 
невирішеною й надалі залишається проблема недостатньої трудової мобільності. У той час, 
як великі прихильники агромістечок говорять, що в Білорусь в агромістечка приїжджають 
громадяни інших країн (в першу чергу, з України та Росії), офіційна статистика надає зовсім 
іншу інформацію. 

Для з’ясування міграційного питання за замовленням Білоруського інституту 
стратегічних досліджень (BISS) в 2010 році був виконано проект з оцінки впливу 
міграційних потоків на соціально-економічні показники Білорусі [7]. Висновки цього 
дослідження виявилися не надто сприятливими для прихильників масового залучення 
мігрантів у білоруський аграрний сектор. За офіційними даними, за період 1996-2010 рр. з 
Білорусі виїхало на роботу закордон за трудовими договорами майже 67 тис. працівників, а 
в’їхало - тільки 28,5 тис.осіб. Щорічне негативне сальдо трудової міграції склало 
38,5 тис.осіб. Основними країнами трудової еміграції з Білорусі були (у порядку зменшення) 
Росія, США, Польща, Німеччина та Чехія.  

Загалом досвід Білорусі є доволі корисним для України. У нас багато схожих рис: 
історія, побут, культура, що може сприяти швидкому прищепленню найбільш ефективних і 
позитивних особливостей білоруської аграрної реформи. Однак наявна одна значна 
відмінність в менталітеті нашого «капіталістично»-спрямованого і білоруського 
«соціалістично»-сталого світосприйняття. Згідно з результатами опитування тільки 11% 
білорусів вважають, що земля повинна бути в приватній власності, в той час, коли 37,4% 
дотримуються думки, що земля повинна належати державі. Думки респондентів-білорусів 
можна озвучити одним реченням: «Земля повинна бути державною, всенародною, а ділянки 
при особистому господарстві мають належати у вигляді оренди чи іншої форми в особистій 
власності господаря». В Україні подібні опитування взагалі матимуть діаметрально 
протилежні результати, що пов’язано з високим рівнем корупції, приватизаційними 
процесами та поглядом на землю, як на товар. 

Розглядаючи модель соціально-орієнтованого підприємництва як механізму розвитку 
українського села, запропоновану автором [8], її можна доповнити деякими ознаками, що 
притаманні реформі села в Білорусі. Зокрема це: 

- всеохоплюваність реформою всієї країни (регіону). Запускаючи механізм 
реформування села, необхідно не зосереджувати окрему увагу на окремому селі, а дивитися 
на нього через призму розвитку і кооперації в цілому районі чи області. Так, наприклад, 
завдяки розвитку певного виду діяльності в одному селі, можна налаштувати 
функціонування допоміжних видів діяльності в інших селах; 
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- соціально-економічне заохочення проживання людей в селі. Створення 
інфраструктури, забезпечення робочими місцями та надання місць проживання на 
безкоштовній основі є не тільки ефективним стимулом селянам залишитися жити в селі, а й 
переїхати в сільську місцевість для міських жителів та ін. 

Звичайно, запровадження моделі соціально-орієнтованого підприємництва з ознаками 
білоруського аграрно-реформаторського досвіду є занадто фінансово обтяжливою в 
масштабах всієї України, однак реалізація цієї методики в найдепресивніших регіонах нашої 
держави не повинна зіштовхнутися із значними фінансовими бар’єрами її втілення. 

Висновки. Світовий досвід реформування села є доволі різноманітним. Найбільш 
цікавою і перспективною є Програма розвитку села в 2005-2010 рр. у Білорусі. Певні її 
ознаки, зокрема створення агромістечок з налагодженою соціальною та виробничою 
інфраструктурами, можуть бути ефективно використані в процесі моделювання соціально-
орієнтованого підприємництва як моделі розвитку українського села. 
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ISSUES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION IN 
ENERGY INDUSTRY 

 

Issues of Ukrainian energy industry development are disclosed. Basic national legislation on concessions 
regulation as a type of public-private partnership is revealed. Prospects of further implementation of concessions in 
energy industry of Ukraine are outlined.  
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Having lost control over the major part of coal deposits in eastern Ukraine, Ukrainian energy 
industry has faced the problem of alternative energy sources development as well as elaboration of 
new approaches to attract investment to one of the most problematic sectors of energy complex – 
coal mining. Currently there are some prerequisites to stimulate more extensive usage of public-
private partnership in energy industry of Ukraine that are regulated by Association Agreement 
between the European Union and Ukraine [1], Sustainable Development Strategy “Ukraine-2020” 
[2], Energy Strategy of Ukraine till 2030 [3], altogether with the draft of New Energy Strategy of 
Ukraine [4].  

According to Sustainable Development Strategy “Ukraine-2020”[2] and to the draft of New 
Energy Strategy of Ukraine [4] the dominant target of Ukrainian energy industry development until 
2020 is defined as to reach energy independence and energy security based on transition to energy-
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efficient and energy-saving use and consumption implementing innovative technologies in the 
industry. In general, all steps to assume greater energy independence of Ukraine should take into 
consideration particular aspects of integration into the EU energy system that makes an emphasis on 
the necessity of favourable investment climate improvement, including mechanisms of public-
private partnership development, and refusal of financial backing for natural monopolies from the 
state budget. Due to that fact, and taking into account the market economy requirements, and terms 
of Association Agreement between the EU and Ukraine, the need of backing termination in the 
energy industry is rather urgent. Under such conditions, it is essential to study the issue and ways 
for investment attraction in the national economy to develop Ukrainian energy industry using 
mechanisms of public-private partnership. 

The energy industry of Ukraine consists of more than 130 companies from such sectors as 
energy power, coal mining, gas and oil producing, and nuclear energy industry. It should be noted 
that for the last four years a strong tendency in increasing of renewable energy sources part has 
been observed in Ukrainian energy power industry. That revealed also in the structure of total 
production and consumption of energy resources in the economy. The growing demand on energy 
power requires corresponding development of the energy industry itself, but nowadays the lack of 
investment has become one of the biggest obstacles on the way of Ukrainian energy industry 
prosperity. The need to provide modernization of outdated facilities and infrastructure in Ukrainian 
energy industry to overcome the overall crisis in this sphere following the European integration 
assumes involvement of European and international financial organizations, as well as private 
companies, in financing development programs within it. 

Alongside with direct investment in energy industry’s companies practice of public-private 
partnership is to be applied as a new approach to resolve some of state owned companies problems 
like financing of renovation measures, implementing innovative technologies and techniques, 
transfer of international practice of energy sector development, etc. National legislation [5] 
determines concessions, joint venture agreements and other agreements as main types of public-
private partnership.  

Generally, regulation on concessions use is based on the Law of Ukraine “On Concessions” 
[6] that was one of the first laws to regulate the forms of public-private partnership in Ukraine. In 
order to develop concession activity and ensure its efficiency a number of regulations was 
elaborated such as Methodology of concession fees calculation [7], Typical concession contract [8], 
Procedure for determining the concession object to concessionaires of which can be provided 
benefits for concession payments, subsidies, compensations, and conditions of their provision [9], 
the Regulation on registration of concession contracts [10], the List of objects of the state property 
that can be granted into concession [11].  

Thus, transfer into concession within public-private partnership framework in Ukrainian 
energy industry is based on mentioned above legislative and regulatory acts. It should be added that 
certain peculiarities of concessions in the energy industry are determined by special legislation: 

Law of Ukraine “On peculiarities of lease or concession of fuel and energy complex 
facilities owned by the State” [12], that defines procedures for leasing or transferring into 
concession the energy industry objects which belong to the state sector of economy and which are 
completely state owned; 

Procedure for making decisions on transfer to lease or concession the fuel and energy 
complex objects and the Requirements for analysis of efficiency and feasibility study of transfer to 
lease or concession of fuel and energy complex objects [13] which are targeted at establishing 
framework for procedure of state owned objects cession to private companies; 

Methodology of estimation of fuel and energy complex objects that are transferred to lease 
or concession [14] that is a basis evaluation procedure appliance taking into account specific of 
state owned object at national energy industry. 
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All mentioned above regulations are designed to resolve the issues of identification of 
objects and subjects of concession of state owned companies in Ukrainian energy sector, and to 
facilitate the process of concessions usage in practice.  

According to Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine and to the List of objects of 
the state property that can be granted into concession [11] it was selected 82 state owned objects to 
transfer into concession, and all of them belonged to coal mining, among them 92% require 
modernization, 6% of them are unpromising and are subjects to closure, and only 2% suspended 
objects which construction could be completed. Such state of affairs with concession in coal mining 
causes well grounded concern on further development of such type of public-private partnership as 
only two companies have been transferred that way into private corporate management. So, the 
Government conceded two coal mines “Rovenkianthracite” and “Sverdlovantratsit” in 2011 to 
private corporate DTEK that planned to invest in these mines approximately UAH 6 billion 
(equivalent of USD 750 million) during 2012-2016 [15]. Unfortunately, the armed conflict in 
eastern Ukraine in 2014 led to the loss of control over these two promising objects though they 
ought to start the powerful stage in coal mining reforms using public-private partnership 
mechanisms. 

In addition to coal mining companies in Ukrainian energy industry there were two more 
prospective companies representing renewable energy sector that were conceded [16] in wind 
power industry segment. First, in 2011 reached the financial closure Novoazovsky Wind Farm 
project in Donetsk region for total investment of USD 118.4 million with the form of concession 
BOO (build-own-operate) up to year 2062. Currently that project realization is rather questionable 
as the Wind Farm is situated in the armed conflict zone in eastern Ukraine. And second, in 2012 
reached the financial closure Novorossiske Wind Farm project in Kherson Region for total 
investment of USD 16.2 million with the form of concession BOO that represents the part of 
promising wind power industry development. 

It should be noted that for more efficient use of public-private partnership in Ukrainian 
energy industry it is advisable to accelerate approval of New Energy Strategy underlining such 
important issues as its development in the form of concessions that is widely spread in developed 
economies, and its use during implementation of reforms in the industry. At the same time it could 
be underlined that one of the disadvantages of public-private partnership in the form of concession 
in national energy industry could be unidentified consequences particularly those the State would 
face when the concession period is terminated, and related to some ecological issues. Generally, 
that is more the problem of legislation that should be elaborated in such a way to protect state and 
community’s interests more efficiently. Thus, corresponding improvements are to be taken into 
account to support public-private partnership development that would correspond to the needs not 
only of the energy sector, but community too.  

Thus, a process of new approaches implementation in Ukrainian energy industry targeted to 
its development involving mechanisms of public-private partnership has already started. Having 
particular experience in transfer into concession several companies it can be applied further to a 
greater number of energy industry’s companies, especially taking into account the need for urgent 
reforms in the industry and decline in budgetary financing. Among the most promising energy 
sectors for concession model application are energy power (especially renewable energy sector) and 
coal mining. More detailed analysis of different concession models application depending on the 
energy industry sector is a question for further study.  
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The article studies peculiarities of perfect competition at the market of agricultural commodities and describes 
step-variable formation of market strategies of enterprises. 

Key words: market, competition, agricultural commodities, enterprises, market strategy.  
 

В статье рассмотрены особенности проявления совершенной конкуренции на рынке 
сельскохозяйственной продукции и подается этапно-вариативное формирования рыночных стратегий 
предприятий.  
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стратегия. 

 

Рынок сельскохозяйственной продукции является самодостаточной структурой 
национальной экономики страны и выполняет задачи по производству и реализации 
продуктов потребителям. Он постоянно диверсифицируется, видоизменяется и 
совершенствуется, но основой его стабильной деятельности есть правило - обновление 
ассортимента продукции, повышение ее качества при условии неослабленного проявления 
конкуренции. 
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Сам рынок сельскохозяйственной продукции не в состоянии создать конкуренцию 
или конкурентную среду, поскольку производство продукта осуществляется не рынком, а 
предприятиями, фирмами, обществами, хозяйствами населения и тому подобное. Он 
дополняет и завершает процесс производства и обмена и является лишь исходным 
состоянием в экономических отношениях между производителями и потребителями при 
этом выполняет особую роль в перемещении продукции технологической цепью от 
производства до сбыта конкретного продукта. Он выступает только местом для проявления 
конкурентных действий производителями и сам нуждается в этой борьбе, в результате 
которой придут новые конкуренты и активизируется их жизнедеятельность как субъектов и 
участников рынка, так же, как рынка в целом. 

Особенностью конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции является то, 
что она проявляет себя в основном на этапе реализации, в условиях которой производителям 
трудно вести борьбу между собой по факту, а поэтому они должны избрать местом 
конкурентной борьбы этап производства. В связи с этим, на стадии производства 
конкуренция должна иметь свою цель, проявляться в форме источника и стимула повышения 
эффективности хозяйствующих субъектов и рассматриваться как экономическое явление в 
форме изменения отношений. Конкуренция является экономическим соревнованием 
производителей одинаковой продукции на рынке, направленным на привлечение как можно 
большего количества потребителей, благодаря этому - получение максимальной выгоды 
[1,с.46]. 

Присутствие на рынке большого количества производителей различных 
организационно-правовых форм собственности и масштабов производства, в том числе 
крупных предприятий, мелких и средних, таких как фермеры и хозяйства населения создают 
благоприятную среду для развития, в основном, совершенной конкуренции. Особенностью 
конкуренции на рынке аграрной продукции является то, что она в пространстве и времени 
мгновенно мотивирует производство того ассортимента продукции и такого качества, 
которые обусловили высокий уровень предпочтения и побудили потребителей к ее 
приобретению. К тому же особенность совершенной конкуренции состоит в том, что 
отдельная конкурентная фирма или производитель не могут повлиять на формирование цены 
и установить ее выше, чем рыночная. Поэтому производитель ограничен в использовании 
ценовых методов конкуренции. 

Особенность природы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции 
заключается в том, что она исполняет роль регулятора объемов производства, повышения 
качества продукции и снижения затрат на ее единицу, побуждая производителей активно 
внедрять научно-технические достижения, совершенствовать технологию и организацию 
труда и снижать издержки. Она очищает рыночную среду от производителей 
неконкурентоспособной продукции и таким образом поддерживает эффективных. 

Особенностью конкуренции на рынке является обеспечение свободы выбора 
производителями определенного вида деятельности. За счет этого они могут динамически 
изменять ассортимент, объемы производства и качество продукции без значительного 
изменения средств производства, что позволяет производить другой продукт с меньшим 
количеством конкурентов и поддерживать соответствие между спросом и предложением. 

Важнейшей функцией конкуренции в рыночной экономике является ее прямое 
влияние на процесс ценообразования. Особенность конкуренции в современных условиях 
проявляется в том, что круг субъектов, которые вступают в конкурентные связи, ощутимо 
изменилось. Поэтому, на рынке происходят конкурентные отношения не только между 
товаропроизводителями, но и отношения между производителями и потребителями. И 
производители чтобы привлечь потребителей, пытаются уравновесить цену. Это и 
обуславливает основную задачу конкуренции - содействие товаропроизводителям в борьбе 
за потребителя завоевать рынок, победить своих конкурентов и обеспечить получение 
постоянного дохода. 
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Существенной особенностью конкуренции является доступность без какого-либо 
ограничения всех участников к информации о состоянии рынка, цен на товары, затрат на 
производство, качество продукции и т.п., а затем свободный вход на рынок и выход из него 
производителей или потребителей, в связи с отсутствием препятствий в виде 
организационных объединений или структур. 

Важнейшей особенностью, что приводит функционирования механизма конкуренции, 
является равенство и равноправие экономических агентов, действующих на рынке. Здесь 
одинаковый вес влияния имеют как количество производителей аналогичного продукта, так 
и количество его потребителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Этапно-вариативное формирования рыночных стратегий предприятий на 
рынке сельскохозяйственной продукции 

 

Особенностью конкуренции является то, что в процессе изготовления продукции 
сельские производители не в состоянии контролировать своих конкурентов в отношении 
затрат труда и средств производства. В процессе производства каждого из них интересуют 
только полученные результаты - объемы продукции, ее качество и по какой цене она будет 
реализована. Ни один из производителей также не может владеть информацией о параметрах 
производства однородной продукции своих соперников, поскольку их слишком большое 
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количество, и они достаточно рассредоточены в пространстве, а с другой стороны, он не 
может иметь информации об этих параметрах даже по причине ее конфиденциальности. 
Поэтому конечные потребительские ценности и стоимостные параметры продукции 
определяются только на рынке в момент продажи. 

Росту конкуренции может способствовать искусственно созданный ажиотаж вокруг 
определенного вида продукции, в основу которого положены политические мотивы или 
монопольные интересы, независимо от предпочтения потребителей или установленной цены, 
которая является далеко не адекватной общественно необходимым затратам труда и качеству 
продукции. Поэтому особенностью конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции 
является и то, что на определенном этапе, в момент изменения конъюнктуры и нарастания 
ажиотажа вокруг отдельного вида продукции, она проявляет действие функции устранения 
диспропорций между спросом и предложением. 

Конкуренция на рынке сельскохозяйственной продукции усиливается действием 
экономических законов спроса и предложения, и намерения каждого из участников, по сути, 
находятся одновременно под объективным и субъективным влиянием их действия, что 
приводит и определяет более или менее успешных. В связи с этим, важное значение 
приобретает выбор и разработка рыночных стратегий предприятия на рынке 
сельскохозяйственной продукции в контексте конкурентной среды (рис. 1). 

На рынке цена формируется под влиянием конкуренции и определенной игры 
рыночных сил, в основе которой лежит балансировки рыночного спроса и рыночного 
предложения на определенные виды товаров. Это может происходить до тех пор, пока часть 
из производителей не отойдет, в результате чего предложение снизится. На смену этому 
приходит конкуренция между потребителями, где потребитель становится основной 
составляющей конкуренции и стимулировать производителей продукции к производству. 
Таким образом, на рынке в отдельных временных моментах может проявляться "пик" 
активной деятельности производителей и "пик" активного поведения потребителей, между 
которыми достигается равновесие. 

Равновесие не является выгодным для сегмента производителя, потому конкуренция 
должна через ценовую политику регулировать производство продукции и положительно 
влиять на экономию ресурсов. Именно конкуренция заставляет производителей и 
поставщиков ресурсов удовлетворять пожелания потребителей. 

Таким образом, конкуренция как основополагающий атрибут рынка 
сельскохозяйственной продукции имеет насильственный характер, заставляя производителей 
направлять свои действия на повышение конкурентоспособности продукции. В соответствии 
с требованиями потребителей производители должны направлять свои усилия на 
производство продукции, соответствующей запросам потребителей, а это означает, что она 
должна отличаться от продукции других производителей привлекательностью, высокими 
потребительскими качествами, ценой, упаковкой, порядочностью продавца и тому подобное. 
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В статье акцентировано внимание на важности изучения теоретических и практических основ 
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Истина и достоверность результата исследования требует значительного количества 
экономических показателей, обеспечивающих состояние явления или процесса в статике, 
динамике и их взаимосвязи и которые гарантировали б вероятность, содержательность и 
сравнения информации во времени и пространстве, что есть свойственно и для 
функционирования рынка сельскохозяйственной продукции. 

Рынок сельскохозяйственной продукции как с позиции производителя, так и 
потребителя организационно следует рассматривать как лучший шанс места и поведения их 
в выборе и реализации своих интересов. Он является своеобразным субъектом и имеет свою 
специфическую функциональную модель и не может трансформироваться в любой другой 
субъект с выполнением других функций, не свойственных ему. Методология и методика 
изучения функционирования рынка должна предусматривать как использование 
теоретических наработок по данной проблеме, так и практической составляющей. 

Система взаимосвязей и отношений, характеризующих рынок сельскохозяйственной 
продукции из положительных и отрицательных сторон, может быть раскрыта только с 
применением системного и комплексного подходов и использованием ряда методов и 
приемов, в основе которых лежит диалектический метод познания. В связи с этим есть 
необходимость не только в формулировании и разработке соответствующих научных 
методологических основ, которые будут охватывать организационные, методические, 
конструктивно-логические, аналитические, информационные и другие направления на 
решение вопросов теоретического, аналитического, прогнозного и конструктивный характер, 
но и в разработке алгоритма научного исследования (рис. 1).  

В основу методологии научного познания и исследования рынка 
сельскохозяйственной продукции положен системный и комплексный подходы, которые с 
одной стороны позволяют познать причинно-следственные связи между отдельными 
сегментами рынка по этапам движения продукции - производство - реализация - 
потребление, а с другой - как инструментарий , что применимо для проведения различных 
видов рыночных исследований для одновременного рассмотрения его как целостной 
системы, в том числе взаимодействия с внешней средой. 

В процессе научного исследования рынка сельскохозяйственной продукции и 
формирование теоретических основ сделана попытка установить закономерности его 
развития на основе применения метода поэтапности. Метод поэтапности, что представляет 
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собой структурирование и выделение из обобщенной системы эволюции фаз, 
соответствующих этапам исторического развития общества, позволяет выявить присущие 
шаги и черты на соответствующем уровне разделения труда и определить задачи для 
углубленного установления экономических преобразований в обществе. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Алгоритм научного исследования 
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получения сведений об изучаемом явлении» [2, с. 22] Применение этих методов позволило 
выявить возможные риски потребителей в зависимости от действия группы факторов угроз. 

Характерным для социологического метода является то, что вместе с ним 
применяются и общенаучные методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения. В 
использовании социологического метода важна достоверность собранной информации, 
которая может быть получена за счет опроса, наблюдения, эксперимента, методом 
экспертных оценок и т. В экономической и научной литературе социологический метод 
признается как систематизированный способ достижения теоретического и практического 
результата и решения проблем или получения новой информации. Изучение всех явлений и 
процессов в ходе исследования стало возможным благодаря использованию диалектического 
метода с совокупностью его элементов. 

Расширяет методологию исследования использование цивилизационного подхода, в 
основе которого лежит принцип, обусловленный естественной эволюционной 
постепенностью развития как самой цивилизации, так и основных этапов развития 
составляющих системы, в том числе и рынка. Это означает, что познание экономической 
системы происходит как в совокупном единстве, так и по отдельным ее элементам, с 
усилением роли человеческого фактора. 

Существенное исследования функционирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, состояния и перспектив развития объемов производства продукции сельского 
хозяйства и ее ассортимента, улучшения ее качества и конкурентоспособности т.д. является 
неоспоримым. Однако, по нашему мнению, актуальными могут стать исследования и иного 
характера, и в частности изучение проблемы организованного регулирования спроса и 
предложения определенных видов продукции. При избытке отдельных видов продукции в 
каком-то регионе может осуществляться ее перераспределение в те, где есть ее недостаток, 
исходя при этом из баланса потребностей и обеспеченности в ней указанного региона. 
Поэтому использование балансового метода позволяет выявить дисбаланс в развитии 
отраслей аграрного сектора экономики и показать необходимость развития равной степени 
отраслей растениеводства и животноводства. 

На основе использования методов нечеткой логики к анализу рисков на рынке 
сельскохозяйственной продукции, возникающих под действием субъективных и 
объективных факторов воздействия на рыночный механизм, устанавливаются нелинейные 
зависимости между объемами производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции, рыночным ценам реализации и уровнем инфляции. Важной составляющей 
исследования является осуществление прогнозирования спроса на рынке 
сельскохозяйственной продукции, который довольствовался бы обеспечением доступности и 
достаточности потребления сельскохозяйственной продукции отечественного производства 
населением страны при условии обеспечения соответствующего уровня рентабельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Его прогнозирования осуществляется на 
основе расчетов с использованием индексного метода, основанного на приведении 
актуальных реальных значений показателей продукции к будущему моменту с помощью 
индексов, характеризующих изменение в будущем определенных условий по сравнению с 
условиями в настоящее время. Это обеспечило прогнозирования предложения и 
установление баланса объемов производства, доступности и достаточности потребления 
сельскохозяйственной продукции отечественного производства населением страны на основе 
уравновешенного цены. 

Исследование эффективности инновационных процессов в сельском хозяйстве 
основываются на современных теориях социально-экономического развития аграрных 
предприятий с привлечением элементов диалектического метода. Сторонники инноваций, 
результат определенного периода, является высоким, иногда принимают и подают как 
положительный результат нововведений, предоставляя и приписывая им неадекватную 
функцию - способность реанимировать убыточные отрасли. Предметный анализ массовых 
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статистических данных явлений и процессов, с использованием элементов диалектического 
метода, позволяет получить, по сути, более достоверную информацию. 

Таким образом, методика научного исследования рынка является достаточно важной 
составляющей для разработки теоретических основ и практических рекомендаций по его 
развитию. Предложенная методологическая совокупность не является идеальной, однако, по 
нашему мнению, она способна обеспечить возможность использования разработок, 
прогнозов и стратегий формирования и повышения эффективности функционирования 
рынка сельскохозяйственной продукции. 
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В статье рассмотрена эффективность административного управления в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. Выделены критерии эффективности административного управления в сфере 
природопользования, а также рассмотрены методы оценки эффективности администрирования в 
современных условиях устойчивого развития. 
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принципы эффективности государственного управления.  

 

Проблема повышения эффективности административного управления в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования актуальна для любой страны независимо от 
уровня его политического и социо-эколого-экономического развития. Для ее решения 
постоянно проводятся разноплановые реформы системы государственного управления, 
создаются многочисленные критерии определения эффективности функционирования 
государственных органов. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей 
природной среды - регулируемые правовыми нормами общественные отношения, в которых 
реализуется деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, направленные на обеспечение эффективного использования 
природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, экологическую безопасность 
юридическими и физическими лицами, соблюдение экологического законодательства, 
предупреждение экологических правонарушений и защита экологических прав граждан. 
Государственное управление опирается на властные полномочия и представляет собой 
способ реализации государственной власти, которая распространяется на все общество. 
Законы, общие, типовые решения, правила, нормы, устанавливаемые государственной 
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властью - общеобязательны, обеспечиваются авторитетом силы государства. Эффективность 
государственного управления в сфере природопользования как система означает 
непосредственное осуществление государственной власти: принятие политико-
государственных решений и их реализацию, контроль за соблюдением в обществе 
правозаконности природоохранных документов и правосудие. Субъектом государственного 
управления выступают законодательные органы государственной власти, исполнительные 
органы государственной власти, органы суда и прокуратуры. 

Принцип эффективности государственного управления характеризуется 
результативностью. Эффективное государственное управление в области экологии и 
природных ресурсов всегда было и является основой обеспечения благосостояния общества. 
Оно зависит от расходов на содержание аппарата управления и результатов управления в 
сфере природопользования. От эффективности функционирования государственной службы, 
которая является ключевым элементом системы государственного управления, зависит 
степень удовлетворения законных интересов граждан, успешность деятельности 
правительства и в конечном итоге – стабильное (устойчивое) развитие страны и ее 
конкурентоспособность на международном рынке. 

Эффективность административного управления в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования рассматривается как результат сложного взаимодействия разных 
факторов, среди которых доминирующее положение занимают человеческий и социально-
экологический факторы. Различение основных форм функциональных отношений между 
экономическими параметрами, характеризующими использование природных ресурсов, 
позволяет свидетельствовать о наличии социальных аспектов экономики 
природопользования, которые играют определенную роль во взаимоотношениях природы и 
человека в рамках экономической деятельности. Эффективность административного 
управления должна оцениваться по степени защищенности сбалансированных интересов 
общества и государства, а работу государственного аппарата можно признать эффективной 
лишь в том случае, если он успешно решает проблему оптимальной защиты интересов 
государства и населения, социальных групп и каждого человека, в частности, в области 
экологии и рационального использования, восстановления и воспроизводства природных 
ресурсов. Эффективность административного управления в сфере природопользования - это 
свойство управленческих действий, решений, поведения, отображающее, как эти действия 
приводят к желаемому результату. Оценка тех или иных действий административного 
управления в сфере природопользования и их эффективность зависит, прежде всего, от 
критериев оценки. Безусловно «оценка» является основным элементом понятия 
«эффективности административного управления в сфере природопользования», потому что 
она отражает уровень развития общества, а также уровень функционирования 
государственной службы по вопросам экологии. Так оценивание должно осуществляться по 
определенным критериям. Критерий в общепризнанном понимании представляет собой 
определенный количественный или качественный признак, на основании которого 
осуществляется оценка любых явлений, проявлений функционирования материальных и 
нематериальных субъектов, классификация предметов материального и духовного мира, это 
фактически «мерило», по которому производятся отношения и мнения о целесообразности и 
эффективности функционирования определенного субъекта. Таким образом, можно 
выделить следующие критерии эффективности административного управления в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования: 

-  обеспечение постоянных непрерывных информационных потоков в области 
природопользования; 

- степень соответствия направления, содержания и результатов деятельности 
управленческих структур и работников тем ее параметрам, которые определены функциями 
и статусом управленческого работника в области экологии; 

- законность решений и действий соответствующих управленческих структур и 
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работников, потому что соблюдение правовых и других установленных норм является 
предпосылкой эффективности управления; 

- качество природоохранного законодательства. С помощью него измеряются 
противоречащие рыночной экономике меры, такие как контроль и оценка соблюдения 
субъектом хозяйственной и иной деятельности нормативно-правовых требований в области 
охраны окружающей среды, неадекватный контроль банков, чрезмерное регулирование 
международной торговли и развития бизнеса. 

- интеграция в существующую схему управления регионом, государством; 
- характер и объем взаимосвязей с трудовыми коллективами, гражданской 

общественностью и с окружающей средой, который при дополнительных затратах всегда 
повышает ее обоснованность и результативность; 

- сбалансированное развитие фундаментальных, прикладных исследований и 
разработок за счет непрямой государственной поддержки, экономического стимулирования 
инновационно-экологической деятельности предприятий; 

- авторитетность в области экологии решений и действий управленческих структур и 
работников; 

- правдивость и целесообразность управленческой информации, которая выдается 
управленческими структурами и работниками; 

- адаптивность к условиям современного хозяйственного экономико-экологического 
механизма производственно-хозяйственной деятельности; 

- максимальное использование возможностей мировой науки и техники для 
обеспечения научно-технического прогресса в области природопользования. Органическое 
единство научно-технического прогресса с экономическим, социальным и экологическим 
развитием общества. 

Эффективность административного управления в сфере природопользования 
определяется как отношение позитивных результатов и допустимых затрат на решение 
данной задачи. Решение можно назвать эффективным, если достигается лучший результат в 
условиях заданных временных затрат или если результат получен при самых низких 
затратах. Содержанием деятельности административного управления в сфере 
природопользования является управленческая, организационная работа, которая призвана 
обеспечить организованность и эффективное функционирование всех сфер социо-эколого-
экономической жизни. Основным структурным элементом административного управления в 
сфере природопользования является орган исполнительной государственной власти, 
состоящий из служащих, должностных лиц - граждан, выполняющих управленческие 
функции на профессиональных принципах, имеющих государственно-властные полномочия, 
специальный правовой статус и официальные атрибуты должности. Основное назначение 
административного аппарата заключается в обеспечении высокого уровня здоровья, 
образования, безопасности и благосостояния населения. Оценивания таких показателей 
может осуществляться за определенный период деятельности органа или выборного лица, по 
сравнению с другими регионами, странами. Тем самым обуславливается использование 
вместо критерия «результативности» критерий «степень достижения целей» или «степень 
результативности», то есть степень достижения определенных показателей благосостояния 
населения с учетом экологических составляющих и переводимое как степень эффективности 
функционирования, которое позволяет ввести в определение эффективности работы 
организаций качественный экологический аспект. 

Для оценки эффективности административного управления в сфере 
природопользования большое значение имеют затраты на управление, но этого 
недостаточно, ввиду того, что не возможно учесть в полной мере социальную значимость, 
качество предоставления услуг и т.д. Затратная составляющая оценки эффективности 
административного управления в сфере природопользования зафиксирована такими 
критериям, как производительность («рrоduсtivitу») и рабочая нагрузка («wоrklоаd»). Эти 
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критерии можно назвать вторичными, потому что они фактически оценивают внутреннюю 
деятельность органа власти или его структурного подразделения. 

Исходя из того, что эффективность административного управления является 
многомерной совокупностью, которая включает множество отдельных и тесно 
взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга процессов и явлений, при определении 
эффективности административного управления используется многокритериальный подход. 
Под показателями понимаются количественные измерители и качественные характеристики 
процессов и результатов государственного управления. Они дифференцируются по сферам 
общественной жизнедеятельности. Индикативные значения показателей являются основой 
оценки результативности работы органов власти за определенный период времени. 
Рассмотрим методы оценки эффективности администрирования в сфере 
природопользования:  

1. Метод управления по целям (MbO) - наиболее распространенный в развитых 
зарубежных странах метод комплексной оценки эффективности деятельности гражданских 
служащих, не связанных непосредственно с выпуском продукции. Метод основан на оценке 
достижения служащим целей, намеченных на конкретный период времени. Предусматривает 
систематическое обсуждение достигнутых и не достигнутых целей. Требует четкого 
количественного определения целей и сроков их достижения. Используется для оценки 
руководителей и специалистов. Управление по целям состоит из ряда элементов: 

• создание ясных и хорошо сформулированных целей работы, которую 
необходимо выполнить,  

• разработка плана действий, в котором формулируются пути достижения целей,  
• выполнение плана действий,  
• оценка достигнутых результатов,  
• корректировка деятельности в случае необходимости,  
• создание новых целей будущей деятельности в области природопользования. 
Успешность применения этого метода зависит от измеримости и конкретности целей, 

а также наличия возможностей проверки выполнения порученного задания. Наибольшие 
сложности при применении этого метода возникают при определении многочисленных 
индивидуальных целевых показателей природопользования и приведении их в систему, 
пригодную для использования при оценке.   

2. Метод шкалы графического рейтинга основан на проставлении соответствующей 
оценки каждой черте характера оцениваемого работника: количество и качество работы, 
инициативность, сотрудничество, надежность и т.д. Оценка соответствует рейтингу от 
"отлично" до "неудовлетворительно". 

3. Метод вынужденного выбора основан на отборе наиболее характерных для данного 
работника характеристик (описаний), соответствующих эффективной и неэффективной 
работе. На основе балльной шкалы рассчитывается индекс эффективности. Данный метод 
используется руководством, подчиненными, коллегами для оценки эффективности 
деятельности. 

4. Описательный метод позволяет раскрыть преимущества и недостатки поведения 
работника по определенным критериям (количество и качество работы, знание работы, 
личные качества, инициативность и др.) с помощью шкалы рейтинга.  

5. Метод анкет и сравнительных анкет включает набор вопросов или описаний 
поведения работника, из которых выбираются или оцениваются присущие работнику 
описания, и оценивается общий рейтинг анкеты.  

6. Метод решающих ситуаций. Основан на использовании списка описаний 
правильного и неправильного поведения работника в отдельных решающих ситуациях, на 
основе соотнесения которых производится оценка деятельности. 

7. Метод шкалы рейтинговых поведенческих установок основан на использовании 
решающих ситуаций, из которых выводятся характеристики результативности труда на 
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основании рейтинга описания поведения работника и его квалификации. 
8. Метод наблюдения за поведением основан на наблюдении и оценке поведения 

работника в решающей ситуации текущего времени и фиксации количества случаев 
типичного или специфического поведения. 

На сегодняшний день, наиболее эффективным среди методов оценки является метод 
управления по целям. Он, как было установлено, в наибольшей степени соответствует 
современным тенденциям оценки эффективности управления в зарубежных странах, 
позволяет дать объективную оценку не только экономической эффективности, но и 
эффективности управленческой в сфере природопользования, и, в отличие от многих других 
методов, может быть применен не только на уровне отдельных органов государственной 
власти, но и в целом по стране. 
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The article deals with modern trends of optimization the multiply-connected economic-ecological system in 
conditions of complex fluctuations. A list of factors that influence the speed of optimization MEES in condition of 
economic-ecological fluctuations was considered, steps for optimization of MEES was proposed. 
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В статье рассмотрены современные направления оптимизации многосвязной экономико-
экологической системы в условиях комплексных флуктуаций. Рассмотрен перечень факторов, влияющих на 
скорость оптимизации МЭЭС в условиях экономико-экологических флуктуаций, предложены этапы 
оптимизации МЭЭС. 

 Ключевые слова: оптимизация, рациональное природопользование, многосвязные экономико-
экологические системы  

 

Низкий уровень эффективности экономико-экологических процессов, наблюдаемый в 
Украине, обусловлен целым рядом факторов, среди которых следует особо выделить 
причины управленческого характера.  

Концепция рационального природопользования предполагает минимальное 
использование природных систем при максимальной продуктивности хозяйственной 
деятельности человека; способность природных систем к самовосстановлению; повышение 
устойчивости вышеназванных систем к антропогенному воздействию. На сегодняшний день 
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отсутствие единого комплексного подхода к проблеме эффективного и безопасного 
природопользования сказывается негативно на состоянии  окружающей среды.  

Всестороннее исследование механизмов рационального природопользования 
предполагает учет множества параметров: экономических, экологических, социальных, 
политических, правовых и т.п. При этом использование концепции многосвязных 
экономико-экологических систем (МЭЭС) обуславливает необходимость более детальной 
проработки вопросов оптимизации [1]. 
 По нашему мнению, многосвязные экономико-экологические системы представляют 
собой «совокупность сепаратных одномерных систем (в качестве которых выступают 
природные сферы) с множеством перекрестных связей между ними» [2].  В зависимости от 
различных условий наблюдается влияние ряда параметров на МЭЭС. Среди них принято 
выделять:  
 1) экономические параметры, характеризующие состояние развития экономики на 
уровне предприятия, города, региона, страны, мира; 
 2) экологические параметры, характеризующие состояние развития экологии на 
уровне предприятия, города, региона, страны, мира; 

3) организационные параметры, описывающие уровень организационных отношений; 
4) правовые параметры, определяющие нормативно-правовую окружающую базу; 
5) политические параметры, характеризующие сложившуюся политическую ситуацию 

в мире, стране, городе, регионе и предполагающую дальнейшее потенциальное развитие в 
определенном направлении; 

6) трудовые параметры, выявляющие и характеризующие наличие 
квалифицированного персонала, готового к предстоящим переменам в окружающем мире; 

7) финансовые параметры, обеспечивающие необходимое и достаточное финансовое 
обеспечение в настоящем и служащие гарантом будущих материальных вложений; 

8) технические параметры, характеризующие современный уровень развития техники 
и технологий с обязательным использованием инновационных разработок.  

 В процессе оптимизации МЭЭС будет целесообразно учитывать комплексный 
характер параметров, обращая особое внимание на экономико-экологические флуктуации. 
Многократно изменяющиеся значения вышеназванных величин в течение краткого 
промежутка времени способны существенно повлиять на поведение всей системы в целом.  

В качестве подсистем МЭЭС нами было предложено рассматривать различные 
контуры: атмосферы, гидросферы, литосферы, техносферы. Таким образом, многосвязная 
экономико-экологическая система управления природоохранной деятельностью будет 
являться единым интегральным комплексом, включающим в себя многообразные 
компоненты, напрямую связанные с охраной воздушного бассейна, водных ресурсов, 
земельных недр.  

Рассматривать рентабельность каждой подсистемы по отдельности не имеет смысла, 
так как общая система является многосвязной и эффективность сепаратной подсистемы не 
гарантирует общую рентабельность МЭЭС. Оптимизация отдельных частей системы не 
является целесообразной, так как не всегда увеличивает общую эффективность всей 
системы.  

Таким образом, модель оптимизации МЭЭС должна охватывать все составляющие ее 
подсистемы (с учетом уровней развития), включать в себя все многообразие параметров и 
характеристик.  

Процесс оптимизации МЭЭС предполагает движение по принципу «сверху-вниз» и 
призван задействовать государственные, региональные и городские структуры. При этом 
многосвязная экономико-экологическая система рассматривается как неделимая на 
отдельные части и подсистемы.  

Качественное планирование на основе текущего положения дел и с учетом прогнозов 
на будущее предопределяют эффективность всей системы в целом. На первый план выходит 
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экологическая безопасность, а не максимизация прибыли от полученных и потребленных 
природных ресурсов. Процесс оптимизации МЭЭС должен базироваться на теоретических 
положениях рационального природопользования, подкрепленных в свою очередь 
накопленным опытом эффективного хозяйствования. Рациональное природопользование как 
управленческий процесс следует рассматривать в первую очередь с позиций экологической 
безопасности, экономической эффективности и социальной адаптации. В условиях 
экономико-экологических флуктуаций сбалансированное использование, восстановление и 
охрана природных ресурсов будет способствовать качественной оптимизации МЭЭС на 
основе комплексного планирования всех подсистем. Введение единого координационного 
центра поможет решить проблему своевременного выявления, учета и анализа ресурсно-
природного потенциала территорий; позволит оперативно реагировать на возможные 
природные изменения четким внедрением инновационных разработок по минимизации 
отходов и негативного воздействия на окружающую среду.  

В настоящее время экологизация производства является одной из насущных проблем. 
Процесс экологизации предполагает комплекс мероприятий, направленных на рациональное 
использование природных ресурсов и предотвращение негативных воздействий на природу. 
Использование малоотходных технологий во всех подсистемах МЭЭС одновременно 
позволит повысить общую экоэффективность. Инновационные разработки в области 
безотходных технологий напрямую содействуют экономическому росту. Сэкономленные 
финансовые средства могут быть направлены на природоохранные мероприятия и 
дальнейшее создание ресурсосберегающих технологий.  

Среди факторов, влияющих на скорость оптимизации МЭЭС в условиях экономико-
экологических флуктуаций, можно выделить следующие: 

1) несовершенство законодательной базы в области охраны природы; 
несвоевременное появление соответствующих законов; неадекватные нормативы; 

2) деградация всех видов промышленности, отсутствие поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

3) недостаточная активность коммуникационных связей внутри страны и за ее 
пределами; недостаточный уровень понимания релевантной информации на местах; 

4) спад экономического развития; 
5) ценовая политика государства на внешнеэкономической арене и внутри страны; 
6) неблагоприятный инновационно-инвестиционный климат внутри страны; 

отсутствие условий для внешнего инвестирования; 
7) отсутствие единого координационного центра, обладающего полной 

информационной базой по всем направлениям. 
 Таким образом, современные направления оптимизации многосвязной экономико-

экологической системы в условиях экономико-экологических флуктуаций, будут включать в 
себя следующие этапы: 

1) разработка единой многоступенчатой природоохранной стратегии на всех уровнях 
(государственном, региональном, городском) с учетом территориальных особенностей; 

2) гибкое планирование с учетом настоящих реалий и ориентацией на конечный 
результат; 

3) прогнозирование дальнейших тенденций на основе трендов, прикладного и 
фундаментального анализа; 

4) создание и внедрение единого управляющего центра по рациональному 
природопользованию;  

5) координация усилий по налаживанию эффективных коммуникаций и логистики на 
всех уровнях; 

6) контроль за внедрением принятых решений, финансовых вложений, обучением 
кадрового потенциала; 
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7) создание и регулярное пополнение информационной базы данных с 
использованием систем сортировки и адресного отбора; 

8) анализ и оценка проведенных мероприятий с целью расчета общей эффективности 
многосвязной экономико-экологической системы. 

Оптимизация МЭЭС – достаточно сложный процесс, требующий объединения усилий 
по всем направлениям одновременно. Однако, несмотря на трудоемкость процесса, результат 
себя оправдывает. Всесторонне развитая МЭЭС, успешно функционирующая в непростых 
условиях комплексных флуктуаций, сумеет удовлетворить потребности не только 
настоящих, но и будущих поколений. 
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Статья посвящена исследованию существующих проблем жилищно-коммунального хозяйства 
Украины. В статье определены наиболее существенные проблемы ЖКХ, даны обобщённые расходы на 
содержание жилого фонда, раскрыты проблемные пункты, из которых состоит тариф на СДПТ. 
Предложены возможные пути решения проблемных моментов отрасли. Обусловлена необходимость срочного 
реформирования отрасли и неэффективность реформ, которые проводятся в наше время. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ЖКС, реформирование, содержание домов и 
придомовой территории, локальные рынки. 

 

О проблеме рыночных отношений в сфере обеспечения необходимых потребностей 
населения сказано очень мало. На первые места в таких потребностях можно поставить 
потребности в пище, жилье и теплые, одежде, уют и комфорт [1]. Подавляющее 
большинство из этих потребностей находят свое удовольствие на местных - локальных 
рынках. К этим рынкам можно отнести такие, как рынки продовольственных товаров, услуги 
общественного питания, рынки жилья и жилищных услуг, предметы гардероба, мебели и 
ремонта жилья, и тому подобное. 
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В свете последних реформ жилищно-коммунального хозяйства, происходящих на 
территории Украины, наиболее существенной является необходимость передачи домов 
коммунальной собственности в управление обществу совладельцев многоквартирного дома 
(ОСМД). Конечной целью данной реформы является ликвидация коммунальных 
предприятий, которые в данный момент обслуживают жилые дома и передача этих домов на 
баланс ОСМД. Однако, стоит отметить, что на данный момент такие коммунальные 
предприятия также занимаются решением ряда проблем городской громады, выходящих за 
рамки понятия «обслуживание жилого фонда». 

К таким проблемам следует относить: 
 уборку «бесхозных» территорий – т.е. тех, которые не вошли в расчёт тарифа 

на содержание дома и придомовой территории (СДПТ), однако которые находятся на 
подконтрольной предприятию территории.  

 полив территории. Даная услуга не входит в тариф на СДПТ, однако, 
необходимость полива территории является одной из первоочередных в летний период; 

 подрезка, а также иные виды работ с деревьями для приведения их в 
надлежащее санитарное состояние. Еще одна необходимая для безопасной 
жизнедеятельности жителей города услуга, которая не входит в тариф на СДПТ, однако 
требует больших финансовых затрат; 

 вывоз крупногабаритного мусора также является необходимой жителям города 
услугой, т.к. большие его нагромождения препятствуют проезду или даже проходу по 
прилегающей придомовой территории. Кроме того, следует отметить, что необходимо не 
только вывезти мусор, а также захоронить его на свалке, что также требует расходов 
предприятия; 

 содержание детских и спортивных площадок также лежит непосильным 
бременем на плечах коммунальных предприятий. Особенностью данного вида работ 
является тот факт, что неудовлетворительное состояние детской или спортивной площадке 
может привести к травмам, или даже летальному исходу людей, использующих данное 
сооружение. Учитывая то, что у обслуживающих жилой фонд коммунальных предприятий в 
штатном расписании отсутствуют работники, которые могут инспектировать, составлять 
дефектные акты, а также производить ремонт подобных инженерных сооружений, можно 
сделать вывод, что большинство существующих детских и спортивных площадок не 
находятся в лучшем состоянии.  

 отсутствие технических паспортов на жилые дома является еще одной 
значимой помехой оптимальному функционированию предприятия. В силу дороговизны их 
изготовления (от 20 до 60 тыс. грн.) за один техпаспорт, предприятие не может сделать это 
само. Однако, в этом году Одесский городской совет решил выделять деньги на 
изготовление технических паспортов с целью дальнейшей передачи их на баланс ОСМД [2]. 

Основным источников дохода КП «ЖКС» на данный момент является оплата людьми 
счетов за содержание дома и придомовой территории. Данная статья дохода составляет 
приблизительно 80 % от общей суммы годового дохода предприятия. 

Оставшиеся 20 % предприятие получает с помощью таких источников: 
 возврат эксплуатационных расходов с арендаторов нежилых помещений; 
 возврат эксплуатационных расходов с арендаторов внутридомовых 

электросетей; 
 оплата за использование подвальных помещений в частных целях; 
 оплата за использование нежилых помещений; 
 аварийное обслуживание юридических лиц, дислоцирующихся на вверенной 

предприятию территории; 
 оплата за содержание территории, прилегающей к частным гаражам; 
 оплата за использование сараев; 
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 оплата за доставку счетов ГЕРЦ до конечного потребителя; 
 оплата за услуги ассенизации; 
 оплата за использование подсобных помещений; 
 прочие доходы. 
При этом следует отметить, что, кроме собственного дохода, такие предприятия 

получают бюджетные дотации. Примерный список инвестиционных программ, дотируемых 
из городского бюджета, ежегодно состоит из 11 пунктов и включает в себя: 

 содержание бесхозных территорий, находящихся на подконтрольной 
предприятию территории; 

 содержание территорий, которые не оплачиваются населением, т.е. не вошли в 
тариф при его расчёте по различным причинам. 

 полив придомовой территории; 
 вывоз крупногабаритного мусора с придомовой территории, обслуживаемой 

предприятием; 
 снос, подрезка и распиливание деревьев, находящихся на придомовой 

территории, обслуживаемой предприятием; 
 содержание детских и спортивных площадок, находящихся на придомовой 

территории, обслуживаемой предприятием; 
 покрытие разницы между стоимостью электроэнергии, заложенной в тариф, и 

оплачиваемой на данный момент; 
 покрытие разницы между стоимостью таких коммунальных услуг, как 

отопление, освещение, водоснабжение и водоотведение, которые непосредственно связаны с 
процессом предоставления услуг по содержания домов и придомовых территорий, которые 
были заложены в тариф и которые оплачиваются на данный момент; 

 содержание ветхого и аварийного фонда, жильцы которого освобождены от 
уплаты тарифа на содержание домов и придомовых территорий; 

 покрытие разницы между минимальной зарплатой, заложенной в тариф и 
выплачиваемой на данный момент. 

Учитывая огромный объём необходимой дотации, городской бюджет не в силах 
полностью погасить потребность предприятия к дополнительному финансированию. 
Неполное финансирование, обычно не более 50 % от требуемого предприятием в бюджетном 
запросе, приводит к тому, что предприятию приходится тратить деньги, которые можно 
было бы потратить на такую необходимую вещь, как текущий ремонт инженерных 
составляющих дома, на те статьи затрат, на которые отсутствует бюджетное финансирование 
в полном объеме.  

Коммунальные предприятия не только не получают в полном объеме необходимый 
для оптимального функционирования доход, но и нерезультативно тратят полученные 
деньги.  

Смотря на структуру базового тарифа на СДПТ можно отметить, что около 50% 
затрат в этой структуре занимает текущий ремонт. В то же время следует отметить, что так 
как тарифы на СДПТ в г. Одесса были введены в действие в 2008 г. затраты, заложенные в 
тариф, не покрывают фактических затрат на содержание домов и придомовой территорий. 
Это вызвано более чем двукратным увеличением минимальной заработной платы, 
колоссальным увеличением стоимости материалов, электроносителей, топлива и других, 
необходимых для работы, вещей. 

Однако, следует также отметить, что ЖКС имеет право перераспределять затраты в 
структуре тарифа, не превышая при этом общую сумму всех составляющих [3]. С помощью 
такого перераспределения средств коммунальные предприятия оказывают наиболее 
необходимые, первоочередные, услуги.  
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Учитывая количество расходов коммунального предприятия, которые не входят в 
тариф на СДПТ, хотелось бы отметить, что предприятию просто необходимы 
дополнительные источники дохода.  

Всё вышеперечисленное говорит о том, что немедленное реформирование этой 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства просто необходимо провести в кратчайшие 
сроки. При этом массовая передача домов в управление ОСМД не только не решит 
проблему, но и может сделать её намного серьезнее. На данный момент никто, кроме 
предприятий, обслуживающих жилой фонд, не имеет опыта в данной сфере, что может в 
свою очередь  негативно сказаться на состоянии технических узлов и инженерных сетей 
жилого дома. 
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Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов является главной 
производственной силой. Конечные результаты экономической и финансовой деятельности 
предприятий во многом зависят от качества трудового потенциала и уровня его 
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использования. И по мере совершенствования средств производства значимость трудового 
потенциала возрастает при абсолютном и относительном его уменьшении. Еще более 
повышаются требования к трудовому потенциалу при модернизации производства и 
инновационной деятельности. Чем выше фондоемкость производства и фондовооруженность 
труда, тем рациональнее должен использоваться трудовой потенциал, приводящий в 
движение материальные ресурсы. 

Формирование и использование трудового потенциала в аграрном секторе имеет свои 
особенности, которые обусловлены как природными, так и экономическими условиями. За 
все годы советского периода трудовые ресурсы в сельском хозяйстве формировались по 
остаточному принципу.  Миграционные потоки были направлены из села в город, но 
интенсивность была различной в зависимости от темпов развития промышленности, 
строительства и других отраслей. Эти тенденции сохранились и при переходе нашей 
экономики на рыночные отношения. Миграция в целом уменьшилась из села в город, но это 
снижение происходит не за счет улучшения использования трудового потенциала в сельском 
хозяйстве, а за счет проблем с трудоустройством и жильем в городах. [7] 

Формирование трудового потенциала аграрных предприятий зависит от развития 
сельских территорий. По отношению к трудовому процессу это направление оказывает не 
прямое, а опосредованное влияние. Но степень этого косвенного влияния в конечном итоге 
оказывается более существенным. При выборе места жительства рассматриваются не только 
условия труда и его оплата, но и уровень бытового, медицинского, транспортного 
обслуживания. 

Для создания этих условий на селе необходимо значительное бюджетное 
финансирование. Это необходимо не только для строительства дорог, объектов 
соцкультбыта, газового обеспечения, но и для закрепления непосредственно молодых кадров 
на селе. Чтобы молодые квалифицированные кадры поехали работать в сельскую местность, 
для них необходима система материальной поддержки. Например, для закрепления врачей в 
сельской местности планируются финансовые выплаты в размере 1 млн. руб. с обязательной 
отработкой 5 лет. Система материальной поддержки, очевидно, будет разрабатываться и для 
других групп работников. 

Воздействие на трудовой потенциал аграрных предприятий охватывает многие сферы 
социально-экономической жизни села и общества. При формировании трудового потенциала 
на селе необходимо учитывать интересы населения, трудовых коллективов, перспективы 
развития аграрных предприятий, сельских территорий, особенности сельского населения, 
рыночных отношений, сельского хозяйства как отрасли. Система воздействия на аграрный 
трудовой потенциал зависит от многих факторов и формирует особенности управления им. 
Последние определяются факторами, объединенными в группы.[8] 

Прежде всего особенности управления трудовым потенциалом аграрных предприятий 
определяются спецификой отрасли, которая отличается длительным периодом производства. 
Продукция растениеводства производится 1 раз в год в короткие летние периоды, продукция 
животноводства требует еще более длительного периода. Это влияет на равномерность 
реализации продукции и поступления денежной выручки. Предприниматели неохотно 
вкладывают инвестиции в аграрный сектор из-за длительного периода их окупаемости. 

Природно-климатический фактор оказывает влияние на развитие многих отраслей 
экономики, но в сельском хозяйстве он определяет в значительной мере технологию 
производственных процессов, скорость оборота средств, равномерность производства 
продукции и денежных средств. Природно-климатический фактор обладает 
непредсказуемостью, поэтому велика степень риска. При отсутствии стабильной ценовой 
политики на сельскохозяйственную продукцию даже высокая урожайность культур может 
обернуться тяжелым финансовым кризисом для предприятий. Например, высокая 
урожайность сахарной свеклы в 2014г. не позволила предприятиям, фермерам Липецкой 
области реализовать урожай своевременно по экономически обоснованным ценам. В одних 
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случаях, сахарные заводы из-за перегрузки своих мощностей не принимали продукцию от 
товаропроизводителей. В других, отсутствовали железнодорожные вагоны для 
транспортировки корней сахарной свеклы. Поэтому сельскохозяйственные предприятия 
могут иметь убытки при неблагоприятных и благоприятных условиях. Степень риска в 
аграрных предприятиях определяется в большей мере не природно-климатическими 
условиями, а организованными и экономическими факторами. 

Природно-климатический фактор оказывает прямое влияние на сезонность 
производства и труда. Несовпадение длительности периода производства и труда 
предполагает использование в сельском хозяйстве постоянной и сезонной рабочей силы. 
Проблема сезонности труда во все времена была главной проблемой для работников 
сельского хозяйства и предприятий. Сезонность труда для работников выражается в 
недоиспользовании фонда рабочего времени, в низкой оплате труда, совмещении 
выполнения простых и сложных работ. Сезонность труда для предприятий представлена 
трудностями  в обеспечении рабочих мест квалифицированными кадрами, формирования 
стабильных трудовых коллективов, неудовлетворенностью трудом из-за сезонных работ.[6] 

Специфические особенности отрасли оказывают влияние на социально-
экономическое развитие предприятий и сельских территорий. Предприятия располагают 
ограниченным набором рабочих мест. И при отсутствии в нынешних условиях объектов 
инфраструктуры на селе возможности трудоустройства  очень ограничены. 
Сельскохозяйственный труд является не привлекательным из-за низкой оплаты труда. 
Квалифицированные работники (механизаторы) имеют достаточно высокий уровень оплаты 
труда в период посевных, уборочных работ, но в среднем уровень их оплаты труда ниже, чем 
в несельскохозяйственных отраслях. В годы перестройки были ликвидированы многие 
объекты производственной и социальной инфраструктуры на селе, не состоящие на балансе 
аграрных предприятий. В результате возникли трудности трудоустройства сельского 
населения не только в сельскохозяйственных предприятиях, но и на территории сельской 
местности в целом. 

Особенности управления трудовым потенциалом в аграрных предприятиях 
обусловлены и спецификой рыночных отношений в этой сфере. Сельский аграрный рынок 
представлен множеством товаропроизводителей, которые никаким образом не влияют на 
уровень цен. Этот рынок оценивается как совершенный. С другой стороны, в аграрных 
предприятиях материально-техническая база формируется на 75-80% за счет 
промышленности. Рынок этих материальных ресурсов является монопольным. В результате 
создается диспаритет цен на аграрную и промышленную продукцию. Причиной такой 
ситуации является отсутствие стратегической аграрной политики в стране. 

Особенности аграрного сектора накладывают свой отпечаток  на состав рабочей силы, 
ее динамику, мобильность, профессионализм. Формирование и развитие рабочей силы в 
аграрном секторе происходит не изолированно, а во взаимосвязи со всем 
народнохозяйственным комплексом. Поэтому трудовые ресурсы в сельской местности 
формируются и развиваются под влиянием общеэкономических законов. Тем не менее 
сохраняются и специфические особенности. Сельские трудовые ресурсы отличаются 
возрастным, профессиональным составом, мобильностью.[7] 

В целом сельские трудовые ресурсы характеризуются меньшей мобильностью. Это 
обусловлено образом жизни, родственными связями, профессиональными навыками, низкой 
материальной обеспеченностью, трудностями трудоустройства. 

Мобильность трудового потенциала села зависит от возраста. Сельская молодежь 
подвижна, что связано с необходимостью получения профессионального образования, с 
большей возможностью трудоустройства по специальности и с более высокой оплатой труда. 
Из-за ограниченного выбора рабочих мест в сельской местности молодежь после окончания 
учебных заведений, как правило, в село не возвращается. Таким образом, мобильность 
сельской молодежи носит односторонний характер: в направлении село-город. Городское 
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население в сельскую местность переезжает в особых случаях, связанных с отсутствием 
жилья в городе, низкой оплатой труда. Это относится к небольшому числу городских 
жителей, которые не порвали окончательно связи с селом, любят природу, землю, животных. 

Основная часть сельского населения и в перспективе будет получать 
профессиональное образование в городах. Но отношение к селу и возможности возвращения 
на родину должны измениться. Эти изменения будут зависеть от уровня развития сельских 
поселений и уровня жизни в них. 

При сочетании достойной оплаты труда, уровня благоустроенности, лучшей экологии, 
доступности медицинского, транспортного обслуживания село будет привлекать и городское 
население для постоянной работы и места жительства. Но для этого должна развиваться 
экономика сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий на селе. На селе должны 
быть квалифицированные аграрные, медицинские кадры, должны развиваться школы, 
производственные и социальные объекты инфраструктуры. То есть, сельские поселения 
должны развиваться комплексно. Только в этом случае на селе будут работать и жить 
специалисты, руководители предприятий, молодежь после получения профессионального 
образования. 

Все эти особенности в управлении трудовым потенциалом аграрных предприятий 
должны учитываться при разработке региональной аграрной политике и формировании 
кадровой политики на селе. 
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В статті окреслено головні проблеми моніторингу економічного розвитку та стратегічного 
планування в Україні, сформовано загальний зміст організаційно-інформаційного забезпечення оцінки 
економічного розвитку та запропоновано його концепцію. 
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Оскільки ефективність управління національним господарством та його розвитком 
залежить від рівня організації інформаційної діяльності управлінського процесу в 
економічній, науково-технічній, соціальній, екологічній та духовній сферах, державна 
політика інформатизації має спрямовуватись на формування якісного організаційно-
інформаційного забезпечення комплексу рішень і завдань державного менеджменту. 

Наразі в Україні опубліковані і неопубліковані інформаційні ресурси створюються і 
накопичуються міністерствами, державними комітетами, відомствами, науковими і науково-
дослідними організаціями і установами відповідно до напрямів їх діяльності. Однак, як свого 
часу було зазначено у [1], «таке автономне формування галузевих (спеціалізованих) 
інформаційних систем і ресурсів орієнтовано на вирішення відомчих завдань і не сприяє 
об’єднанню цих ресурсів у загальнодержавний фонд. Залишаються поза увагою і 
недостатньо використовуються ресурси, що відображають результати науково-технічної 
діяльності наукових установ, підприємств, організацій». На цей час окреслена проблема досі 
остаточно не вирішена. Тобто організація інформаційно-аналітичного забезпечення 
здійснюється рядом інстанцій, які працюють автономно за конкретними оперативними чи 
постійними запитами абонентів, між ними відсутня координація для спільного формування й 
використання джерельної бази. Це викликає перешкоди нагромадження, систематизації та 
створення баз даних опрацьованої інформації [2]. 

Серед дослідників, що присвятили увагу окресленій проблематиці, варто назвати 
таких авторів, як М. Бублик, Р. Фурман, Н. Дяченко, В. Іванова, М. Горячих, В. Богданович, 
М. Купова, А. Пугач, чиї наукові надбання покладено в основу формування концептуальних 
положень організаційно-інформаційного забезпечення національного економічного розвитку 
як одного з найважливіших стратегічних завдань державного менеджменту. 

Метою статті є розвинення концептуального підходу до організації інформаційного 
забезпечення оцінки національного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції. 

Комплекс заходів щодо забезпечення національного економічного розвитку 
передбачає глибоке адміністративне реформування на основі дієвого механізму управління 
соціально-економічними процесами в країні. В нинішніх умовах глобальної конкуренції 
економічний розвиток потребує, з одного боку, організації інформаційного забезпечення, яке 
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б при мінімальних витратах часу економічного суб’єкту надавало б йому актуальну, 
достовірну та пертинентну інформацію, котра повністю використовувалась би для генерації 
продуктивних знань [3, с. 30], з іншого – управління інформаційними ресурсами з боку 
відомств та інформаційних структур, тобто особливого значення набувають проблеми 
інформаційного забезпечення як провідного ресурсу системи державної влади та державного 
управління в Україні, що є основою інформаційного простору України. 

Концептуально організаційний механізм інформаційного забезпечення національного 
економічного розвитку включає систему методів, способів і прийомів формування та 
регулювання відносин об’єктів з внутрішнім і зовнішнім середовищем.  

Наразі інформаційне забезпечення моніторингу на макрорівні розкривається в 
інформатизації показників, які характеризують тенденції економічного розвитку, що 
надається у державній статистичній та бухгалтерській звітності. Відсутність певних 
необхідних даних обумовлює проведення опитувань та спостережень, які зазвичай 
проводяться незалежними соціологічними та економічними службами й центрами.   

Хоча інформаційні потоки у формах державних статистичних спостережень та 
звітності наразі доволі оптимізовано, як зазначено у пункті 2.4 «Порядку перегляду звітно-
статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних 
спостережень» [4], «унесення змін до звітно-статистичної документації зумовлене 
необхідністю впровадження нових міжнародних стандартів, удосконалення статистичної 
методології, усунення дублювання даних, впровадження форм державних статистичних 
спостережень, придатних для застосування новітніх засобів збирання та оброблення 
інформації тощо».  

Цитоване вище підтверджує актуальність оптимізації інформаційного забезпечення 
оцінки національного економічного розвитку, що має бути сформовано згідно вимог 
створення системи інформаційного супроводу державної інноваційної політики. Крім того, 
останнім часом Україна бореться за право на статус країни-кандидатки на вступ до 
Європейського Союзу, для чого було створено координаційний механізм виконання нашою 
державою відповідної угоди та прискорення процесу адаптації вітчизняного законодавства 
до норм ЄС.  

Входження України у світове суспільство невід’ємне від її інтеграції в єдиний 
інформаційний простір і значною мірою залежить від термінів цього процесу. В свою чергу, 
формування інформаційного ринку робить процеси реформування економіки країни більш 
динамічними, цивілізованими і прозорими [5, с. 248]. Відповідно, одним з важливих 
напрямів сучасної інформаційної політики України стає удосконалення законодавчої бази та 
доведення її до рівня максимальної відповідності європейським стандартам поруч з 
урахуванням національних інтересів і задоволенням потреб суспільства. 

Як констатовано у [6, с. 14], сучасне стратегічне планування та управління в Україні 
не має єдиної методології формування стратегічних документів та узгодженості механізмів. 
Окремі фрагменти загальнодержавної системи стратегічного планування та управління, 
звісно, здійснюються, проте являють собою лише певні етапи процесу стратегічного 
планування. Щодо моніторингу і оцінювання стратегій і програм економічного розвитку в 
Україні, їх стрижнем впродовж багатьох років було оцінювання діяльності органів влади на 
основі використання якісних показників, не підкріплених об’єктивними кількісними даними. 
На сьогодні більшість чинних програмних документів оцінюється шляхом зіставляння 
фактичного виконання запланованих заходів та контролю за витрачанням бюджетних 
коштів.  

Таким чином, серед головних проблем якісного моніторингу економічного розвитку 
та стратегічного планування можна виділити наступні:  

- неадекватність макроекономічних показників процесу економічного розвитку; 
- недосконала система базових звітних документів;  
- неузгодженість стратегічних документів; 
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- низька якість макроекономічних прогнозів; 
- недостатньо обґрунтовані пріоритети виконання програмних завдань; 
- короткостроковість бюджетного планування; 
- недостатній зв’язок між стратегічним та бюджетним плануванням;  
- відсутність дієвої системи стратегічного планування.   
Вирішення окреслених проблем може спиратися на створення єдиної системи 

стратегічних документів, підґрунтям якої стане організаційний механізм формування базової 
звітності щодо моніторингу та оцінки економічного розвитку. Таку задачу доцільно 
вирішувати в два етапи. На першому етапі запропонована національна наукова рада [7] могла 
б швидко та конструктивно підійти до питань розробки методичних матеріалів, а згодом 
міністерства готували б стратегічні програми розвитку, підкріплені бюджетним ресурсом.  

Крім того, як зазначається у [8, с. 98-99], рівень інформаційно-аналітичної діяльності 
органів державної влади наразі залишається незадовільним, що зумовлено 
невпорядкованістю інформаційних відносин, відсутністю локальної мережі між місцевими 
органами державної виконавчої влади України, недостатнім оснащенням місцевих органів 
виконавчої влади програмно-технічними засобами та нераціональним їх використанням, 
відсутністю аналітичної бази, систематизованого і вичерпного інформаційного фонду з 
потужним довідковим апаратом, мереж телекомунікацій, що дають змогу використовувати 
фонди зовнішніх організацій. 

У зв’язку із зазначеним та, зокрема, з удосконаленням комплексу макроекономічних 
індикаторів економічного розвитку постає необхідність в підвищенні рівня організації його 
інформаційного забезпечення в цілому. Наявний комплекс макроекономічних індикаторів 
бажано б увести у єдиний звітно-статистичний документ, доповнений системними 
індикаторами показника «рушійна сила» [9]. Тобто необхідне створення такої системи 
взаємопов’язаних документів, яка б ґрунтувалася на аргументованій науковій методиці збору 
вихідної інформації для оцінки довгострокового розвитку та уявлень про перспективи 
розвитку. Крім того, при всій позитивності роботи державної служби статистики України, 
наразі відсутня єдина уніфікована форма (документ), де було б зведено всі показники 
національного економічного розвитку. Основні показники соціально-економічного розвитку 
України, з якими можна ознайомитися в ряді публікацій служби статистики (наприклад, у 
доповідях «Про соціально-економічне становище України») не відбиваються в повній мірі 
самого процесу розвитку. Такий документ, передусім, має спиратися на загальні принципи 
стратегії як довгострокового плану, що супроводжується аналізом та моніторингом. 
Уведення до названого комплексу таких індикаторів як економічна енергія країни, сукупна 
корисність часу, економічна маса країни та економічне прискорення («енергетичні 
показники») [9] вимагатиме удосконалення інформаційно-аналітичної роботи на всіх рівнях 
державного управління. 

Інформаційне забезпечення оцінки економічного розвитку розуміємо як динамічну 
систему одержання, аналізу, зберігання та переробки даних, організовану з метою 
вироблення та прийняття управлінських рішень (рис.). Дана система може розглядатися як 
процес забезпечення інформацією, з одного боку, і як нормативна документальна база, з 
іншого. 

Першочерговою задачею удосконалення організації інформаційного забезпечення 
економічного розвитку має стати розробка моделі збирання та обробки відповідної 
інформації щодо «енергетичних показників». Така модель повинна передбачати 
чотирьохрівневу ієрархію. На першому рівні визначаються цілі та завдання, що формуються 
під дією різних рангів потреб. На другому рівні має здійснюватися автоматизоване збирання 
інформації з різних джерел, її систематизація згідно нормативно-правових вимог та 
зберігання даних відповідно до єдиного переліку показників. До єдиного переліку 
показників, серед інших, мають входити дані, що формують енергетичні показники розвитку: 
вартість землі; вартість капіталу, включаючи інноваційний та людський капітал; 
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продуктивність праці; вартість економічно активної інформації; економічне прискорення та 
інші. На цьому ж рівні моделі збирання та обробки відповідної інформації має здійснюватись 
аналітична обробка, що включатиме засоби агрегування даних, аналіз показників 
економічного розвитку та визначення загального рівня національного економічного 
розвитку. 

 

 
 

Рис. 1.  Зміст організаційно-інформаційного забезпечення оцінки  
економічного розвитку [авторська розробка] 

 

Якщо перші два рівні характеризуються в більшій мірі ступенем організаційності, то 
третій і четвертий рівні носять більш управлінський характер. Дані рівні мають включати 
різні модулі підтримки прийняття управлінських рішень на основі одержаної статистичної та 
аналітичної інформації.  

Таким чином, удосконалення організації інформаційного забезпечення економічного 
розвитку повинне вирішувати комплекс задач, серед яких: 

- прискорення швидкого та якісного збору, накопичення і моніторингу інформації про 
події і процеси в країні (соціально-економічні зрушення), а також представлення її в 
оптимальному вигляді для забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень; 

- забезпечення органів державної влади науково обґрунтованою оцінкою 
економічного розвитку та інструментарієм для прогнозування наслідків рішень, що 
приймаються; 
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- активізація міждержавного обміну інформацією; 
- перегляд регламенту виконання функцій обміну інформацією в системі державного 

управління; 
- забезпечення безпеки інформації на основі відповідної політики доступу; 
- автоматизація підготовки регламентної звітності на основі єдиного інформаційного 

сховища; 
- удосконалення єдиної системи показників економічного розвитку (за необхідністю 

додаткова апробація та затвердження системи на законодавчому рівні); 
- уніфікація форм і способів збирання інформації з урахуванням розвинутого 

комплексу індикаторів економічного розвитку; 
- формування баз даних для ретроспективного аналізу індикаторів економічного 

розвитку; 
- швидке та якісне узагальнення результатів діяльності обласних та районних 

адміністрацій в рамках загальнонаціональної політики;  
- підвищення оперативності та якості управлінських рішень на основі використання 

уніфікованих аналітичних інструментальних засобів. 
Вирішення окреслених завдань дозволить спростити та водночас підвищити 

ефективність їх взаємодії, уникати дублювання інформації та перекладання відповідальності. 
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ECONOMIC IMPACT OF MIGRATION2 
 

Migration brings with it a really negative and positive. These negative and positive aspects concerning the 
country of origin so as destination country for migrants, therefore, affect the economy in both countries. In my view, the 
greatest benefit of migration among all those mentioned in the work, just remittances and bridging gaps in the labor 
market. Remittances have a positive impact on the country of origin of migrants and increase the standard of living of 
his family living in his home country. Filling up the gaps in the labor market can only be a temporary solution, but it 
has positive significance particularly in terms of continuous operation of the market in the country. Just Filling up these 
gaps can often avoid a deterioration in certain sectors in which the indigenous population refuses to work. On the 
contrary, the negatives, I would mainly included the disintegration of families of migrants and fear of the domestic 
population (especially in developed countries) of the growth of crime and migration is generally perceived as a 
negative phenomenon. 

Keywords: migration, brain drain, brain exchange  
 

Migrácia medzi krajinami a jej premeny sa za posledné roky stali jednou z hlavných tém 
výskumu rôznych vedných disciplín. Výrazný nárast imigrácie do najsilnejších industriálnych 
demokratických krajín bol zaznamenaný prvýkrát bezprostredne po druhej svetovej vojne, v 
posledných rokoch sa hovorí o novej vlne intenzifikácie tohto procesu. Medzinárodná migrácia 
sama osebe i vo väzbe s chudobou či s ekonomickým rozvojom získava v posledných rokoch čoraz 
väčšiu výskumnú pozornosť, pričom dôvodom je vo veľkej miere práve jej súčasný výrazný nárast.  

Súčasný rast migrácie sa prisudzuje jednak vplyvu trhových síl, čím sa rozumejú faktory 
ponuky a dopytu po pracovnej sile, ale aj príbuzenským sieťam, ktoré dokážu redukovať náklady 
alebo straty na presun z jednej krajiny do druhej. okrem týchto ekonomických a sociologických 
faktorov zohráva dôležitú úlohu aj nastavenie imigračnej a integračnej politiky jednotlivých krajín, 
teda právne a politické vymedzenie priestoru na imigráciu.  

Kým ekonomické sily pôsobia v smere väčšej otvorenosti štátov k imigrácii, politické sily 
môžu pôsobiť naopak – v smere uzatvárania sa pred imigráciou. V tejto súvislosti James F. 
Hollifield hovorí o liberálnom paradoxe, keď vlády musia v záujme dosiahnutia výhody 
konkurencieschopnosti otvárať svoje ekonomiky a spoločnosti trhu, investíciám a mobilite, na 
druhej strane však pohyb ľudí môže so sebou prinášať väčšie politické riziká, napríklad z hľadiska 
bezpečnosti krajiny a blahobytu jej obyvateľov. Vzťahu ekonomických a politických faktorov 
migrácie sa venoval napríklad aj Cornelius A. Wayne a Marc R. Rosenblum, ktorí hovoria o 
medzinárodnej migrácii ako o „základnej hnacej sile sociálnej, ekonomickej a politickej zmeny“. 
Zároveň upozorňujú na potrebu tzv. alternatívnych modelov migračnej politiky, ktoré kladú väčší 
dôraz na štrukturálne faktory než na kontrolu migrácie zo strany štátu; poukázali tiež na rozdiely 
medzi deklarovanou (i)migračnou politikou a reálnou situáciou s migráciou. 

Akýkoľvek presun pracovnej sily (migrovanie obyvateľov) spôsobuje zmeny v krajine 
pôvodu migranta, teda v jeho domovskej krajine, ako aj v jeho cieľovej krajine. Tieto zmeny sa 
prejavujú v ekonomickej ale aj politickej sfére oboch krajín. Vplyv pohybu pracovných síl, teda 
vplyv migrácie ako celku, na ekonomiku krajín (domovskej aj cieľovej) závisí hlavne od: objemu 
migrantov, kvalifikácie migrantov, podmienkach na trhu práce, ekonomickom vývoji danej krajiny. 
Nemali by sme však zabudnúť na ďalšie faktory, ktorými sú napríklad dĺžka migrácie, legálnosť 
migrácie, demografická situácia danej krajiny, ako aj ekonomický rast, (ne)zamestnanosť a mzdová 

                                                 
2 "Príspevok/výstup vznikol v rámci riešeného projektu č. 1/0014/16 s názvom „Medzinárodná migrácia  

vysokokvalifikovaných pracovných síl v kontexte procesu globalizácie a  formovania znalostnej ekonomiky“. / 
"This paper/publication is the result of the project n. 1/0014/16 named „International migration of high-skilled 
workers in  the context of globalisation proces s and creation of knowledge economy“. 
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úroveň. Je možné predpokladať, že trh práce s vyššou mobilitou pracovnej sily bude 
charakteristický lepšími pracovnými miestami pre jednotlivcov, kvalitnejším prepojením 
pracovných miest s individuálnymi schopnosťami a znalosťami a vyšším ľudským kapitálom. 

Ide teda o to, že čím je mobilita pracovnej sily v danej krajine vyššia, tým je nižšia miera 
nezamestnanosti a vyššia zamestnanosť. Tento jav má za následok pokles nerovnováhy na 
pracovných trhoch v zmysle vyrovnania prebytkov a nedostatkov práce. Z tohto tvrdenia vychádza 
neoklasická teória, ktorá tvrdí, že imigrácia eliminuje vzácnosť práce, brzdí možné inflačné tlaky, 
ktoré sú vyvolané rastom miezd v cieľových krajinách a vedie k vyššej produktivite kapitálu. 
Vyššia úroveň pracovnej mobility je spájaná s rastom HDP, respektíve s vyššou úrovňou HDP na 
obyvateľa. Krajina môže profitovať z medzinárodnej mobility napríklad tým, ţe „priláka“ mladých a 
kvalifikovaných ľudí, teda mladú a kvalifikovanú pracovnú silu, s ktorou nie sú spojené žiadne 
náklady na jej vyškolenie. Takisto aj migranti prichádzajúci zo zahraničia do domovskej krajiny 
prinášajú nové skúsenosti, prístupy a znalosti, ktorými dokážu obohatiť a rozšíriť už existujúce 
postupy v ich domovskej krajine. 

Avšak migrovanie obyvateľstva so sebou prináša aj určité nevýhody, pretože napríklad 
migrovanie za prácou prináša aj istú mieru rizika v tom zmysle, že migrant vplyvom presťahovania 
sa do inej krajiny stráca, resp. obmedzí kontakty so svojím doterajším okolím. 

V súčasnosti existuje niekoľko ekonomických modelov, ktoré automaticky zovšeobecňujú 
informácie a poznatky týkajúce sa dopadov migrácie. Práve preto je potrebné k takýmto modelom 
pristupovať obozretne a z formálneho hľadiska pri skúmaní dopadov migrácie vhodne oddeľovať 
dopady na domovskú ( krajina pôvodu) a cieľovú krajinu migranta. 

Vo všeobecnosti pre krajinu pôvodu prináša migrácia so sebou pozitíva, medzi ktorými má 
najväčšie zastúpenie redukcia miery nezamestnanosti a pokles nákladov. Napriek tomu býva 
migrácia často vnímaná ako negatívum kvôli odlivu mozgov. 

Uvedené negatíva aj pozitíva zobrazujú možné dopady migrácie na domovskú krajinu 
(krajinu pôvodu), ktoré môžu nastať jednotlivo alebo súčasne. 

Je potrebné položiť si otázku, prečo nie je migrácia vnímaná rovnako pozitívne ako 
napríklad pohyb kapitálu? Odpoveď na túto otázku je potrebné hľadať v dvoch rovinách:  

a) Redistribučné efekty na trh práce a fiškálnu bilanciu krajiny – dopady tohto typu bývajú 
obyvateľmi cieľovej krajiny migranta častokrát vnímané ako negatívne,  

b) Kultúrne, sociálne a náboženské zmeny – zmeny, s ktorými sa musia vyrovnať 
obyvatelia cieľovej krajiny.  

Medzi ďalšie negatíva odlivu pracovnej sily pre krajinu pôvodu zahŕňame najmä sociálny 
rozmer migrácie, na ktorý nadväzujú viaceré ekonomické ukazovatele. Ako typický príklad 
uvediem už spomínaný odliv mozgov (tzv. brain drain). Tento jav je negatívny. najmä preto, lebo z 
domovských krajín  migrujú do zahraničia najmä kvalifikovaný ľudia , ktorých motiváciou pre 
migráciu je hlavne vyššia mzda v zahraničí a častokrát v cieľových krajinách aj ostávajú žiť. To 
môže v domovskej krajine spôsobiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo vedie k brzdeniu 
rozvoja krajiny. 

Z dlhodobého hľadiska sa vníma odliv mozgov ako veľké negatívum pre domovskú krajinu, 
no práve odliv mozgov sa dá z dlhodobého hľadiska vnímať aj ako určité pozitívum, pretože práve 
z dlhodobého hľadiska sa najčastejšie prejavuje návrat migrantov do domovskej krajiny. Tento jav 
vedie k tzv. spätnému prílivu mozgov, teda brain gain. Avšak nie všetci migranti sa vrátia do 
domovskej krajiny, takže brain gaine oproti brain drain oveľa menší. 
V spojitosti s kvalifikovanou pracovnou silou sa začali používať aj termíny brain exchange3 a brain 
circulation.4 

                                                 
3 Brain exchange je vzájomná medzinárodná výmena kvalifikovanej pracovnej sily reprezentovaná najmä  

zamestnancami národných korporácií. 
4 Brain circulation znamená cirkuláciu, alebo obeh mozgov, ktorý chápeme ako spätný pohyb terciálne vzdelaných 

pracovníkov medzi domovskou a cieľovou krajinou. 
 



 72

Ako ďalšie negatíva spomeniem nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a zhoršenie 
štruktúry (vekovej, vzdelanostnej, atď.) obyvateľstva v domovskej krajine. Nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily sa prejavuje v určitom sektore ekonomiky štátu. Ďalšími negatívnymi 
dopadmi môžeme označiť aj stratu nezávislosti v dôsledku migrácie a politickú nestabilitu 
domovskej krajiny. Avšak takéto dopady migrácie by som označila za prehnané, pretože takéto 
dopady podľa môjho názoru dokáže spôsobiť len naozaj enormná migrácia z domovskej krajiny. 

Medzi pozitíva migrácie na strane domovskej krajiny patrí bezpochyby efekt, ktorý 
nazývame efekt redukcie miery nezamestnanosti. Tento efekt znižuje nezamestnanosť v dôsledku 
vycestovania ľudí za prácou do zahraničia.  

V spojitosti s týmto efektom sa znižujú náklady (ako ďalší pozitívny efekt migrácie), ktoré 
vznikajú pri nezamestnanosti. Ide o podpory v nezamestnanosti, ktoré sú vyplácané od štátu 
obyvateľom, ktorý si nemôžu nájsť prácu v domovskej krajine. Tieto podpory zaťažujú štátny 
rozpočet, pretože z neho odčerpávajú finančné prostriedky. 

Existencia remitencíí, ktoré sú už v práci spomínané, je označovaná ako prínos, alebo 
pozitívum migrácie pre domovskú krajinu. Jedná sa o zdroj príjmov, ktorý nateká zo zahraničia od 
migrantov smerom k rodinám migrantov. Príjem remitencií umožňuje rast národného dôchodku v 
porovnaní s vyrobeným národným dôchodkom a to celkovo aj v prepočte na jedného obyvateľa. 
Skúsenosti z Talianska a ďalších krajín, ukazujú, že prílev týchto prostriedkov je možné použiť ako 
zdroj produktívnych investícií. Remitencie je možné označiť ako finančnú a materiálnu podporu, 
ktorá je zasielaná cielene a konkrétnym ľuďom v ťažkej ekonomickej situácii, ktorí žijú v 
domovskej krajine migranta. Bývajú využívané častokrát samotnými príbuznými migranta a 
zbytočné administratívne a byrokratické náklady sú pri tomto spôsobe podpory eliminované. 

Ak sú v krajine pôvodu priaznivé podmienky, ktoré umožňujú využitie remitencií (bez 
korupcie, občianskej vojny, atď. ), tak migrácia významným spôsobom napomáha k rozvoju 
ekonomiky v domovskej krajine. V opačnom prípade môže nastať situácia, kedy rodina, ktorá je 
príjemcom remitencíí ich využije na migrovanie celej rodiny za členom rodiny, ktorý už emigroval 
do zahraničia. Na jednej strane remitencie napomáhajú rozvoju a stabilizujú hospodársku situáciu v 
domovskej krajine, no na druhej strane nie sú rozdeľované rovnomerne. Tento jav môže vytvárať 
medzi obyvateľmi nerovnosti. Tá rodina, ktorá dostáva od svojho rodinného príslušníka, ktorý 
migroval do zahraničia vyššie remitencie, ako iná rodina, ktorá dostáva menej remitencií, má 
spravidla vyšší životný štandard, je lepšie materiálne zabezpečená a má väčšie šance na odchod za 
členom rodiny, ktorý už migroval. Avšak je všeobecne platné, že použitie remitencií je závislé na 
rôznych faktoroch, ktoré sú v každej krajine iné . V prípade , ak sú príjemcami remitencií chudobné 
rodiny prevláda ich okamţitá spotreba (na potraviny, oblečenie, atď.). Na druhej strane môže 
existencia remitencií vyvolať negatívny jav, ktorý sa označuje ako zlenivenie vlád domovských 
krajín. Ide o to, že vláda začne byť nečinná a bude mať pasívny prístup k dianiu v krajine. V tejto 
situácii si vláda neplní svoje hlavné poslanie, neposkytuje základne služby pre občanov (hlavne pre 
chudobných) a spolieha sa na ich svojpomoc.  

Medzi pozitíva ďalej zaraďujeme aj zisk tvrdej meny a zlepšovanie (rast) životnej úrovne 
prostredníctvom už spomínaných remitencií v nadväznosti na rast ekonomiky a dopytu ako aj na 
nové pracovné miesta, rozvoj infraštruktúry a podobne. 

K zhodnocovaniu ľudského kapitálu dochádza najmä v prípade návratu migrantov do 
domovskej krajiny. V tomto prípade ide o prínos brain gain napríklad pri využití získaných 
skúseností, inovátorstve alebo získaného know-how.  

Ako pozitívny dôsledok ekonomickej migrácie sa uvádza aj vytváranie rôznych väzieb 
medzi krajinami: 

a) Obchodné – napríklad prepojenia podnikov medzi domovskou a cieľovou krajinou 
migranta v rámci obchodov medzi nimi, 

b) Investičné – ekonomické, podnikateľské, atď., sociálne – väzby v rámci medziľudských 
vzťahov . V závere tejto podkapitoly by som uviedla, že na základe vnímania 
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negatívnych a pozitívnych dopadov migrácie na domovskú krajinu majú pozitívna 
prevahu nad možnými negatívnymi dopadmi. 

Migrácia, ktorá vo väčšej alebo menšej miere smeruje do cieľovej krajiny, má dopad na 
cieľovú krajinu v určitých podobách. Obavy obyvateľov žijúcich v cieľovej krajine migrantov 
bývajú častokrát opodstatnené, no niekedy sú úplne zbytočné. Je na rozhodnutí každej krajiny, či 
bude migrovanie do krajiny podporovať, a tak sa snažiť maximalizovať svoj úžitok z prílivu 
migrantov, alebo bude vykonávať určité preventívne opatrenia, aby v čo najväčšej možnej miere 
obmedzila príliv migrantov do krajiny. Dopady migrácie na cieľovú krajinu je možné rozdeliť na tri 
okruhy: 

a) Fiškálne – dane a transfery, 
b) Makroekonomické – na makroekonomické indikátory (napr. HDP), 
c) trh práce  – mzdy, zamestnanosť, atď.  

Medzi negatívne dopady migrácie na cieľovú krajinu patria možné konflikty medzi 
domovskou a cieľovou krajinou migranta. Vo všeobecnosti ide o to, že v cieľovej krajine nastane 
situácia, pri ktorej bude určitý sektor ekonomiky závislý na zahraničnej pracovnej sile (sila z 
domovskej krajiny migranta ). Teda cieľová krajina sa snaží prilákať pre vlastnú  potrebu čo najviac 
migrantov z ich domovskej krajiny prostredníctvom rôznych výhod, či už mzdových alebo iného 
typu. Práve tento jav vyhrocuje vzťahy medzi krajinami. Remitencie sú pre cieľovú krajinu 
jednoznačným negatívom, pretože zhoršujú platobnú bilanciu, lebo vystupujú ako devízový náklad 
na pracovnú silu. Avšak bez existencie remitencií by v značne menšej miere na migrácii profitovala 
práve  krajina pôvodu migranta, teda jeho domovská krajina. Riziko oneskorenia štrukturálnych z 
mien. 

Dôsledkom tohto oneskorenia častokrát býva: 
a) neinvestovanie do budúceho vývoja jednotlivých sektorov ekonomiky a technológií - práve 

lacná pracovná sila poskytuje postačujúcu konkurenčnú výhodu danej krajiny, 
b) nehľadanie priestoru pre zvýšenie efektivity – pri využití domácej pracovnej sily. Ďalším 

negatívnym dopadom je spoliehanie sa na lacnú pracovnú silu. 
Toto riziko je zaradené medzi najvýraznejšie riziká, resp. negatívne dopady migrácie na 

cieľovú krajinu. 
Dochádza tu k vytláčaniu vlastných pracovníkov z pracovných miest lacnou pracovnou silou 

– tzv. mzdový a sociálny dumping – „migranti sú ochotní pracovať za nižšie mzdy“. 
V tomto prípade je potrebné sledovať povahu migrantov, teda či ide o Komplementov alebo 

substituentov domácej pracovnej sily, pretože práve komplementi sú žiaduci. Avšak ak sa pozrieme 
na toto riziko i inej strany zistíme, že toto riziko však so sebou nesie aj  určité pozitívum a to v tom, 
že peniaze, ktoré daná krajina ušetrí pri zamestnaní lacnej pracovnej sily môže využiť napríklad do 
vývoja nových technológií, výskumu, atď. 

Napriek tomuto pozitívu sa toto riziko, resp. tento dopad radí medzi negatívum migrácie pre 
cieľovú krajinu. Ďalším z negatívnych dopadov migrácie na cieľovú krajinu je nedostatočná 
integrácia migrantov, ktorí sú podľa mnohých neprispôsobiví, izolujú sa a mnohokrát nerešpektujú 
hodnoty, ktoré platia a sú vyznávané v ich cieľovej krajine.  

Slabá integrácia je silno spätá s prepojenosťou na príbuzných v domovskej krajine (v krajine 
pôvodu) migranta. Riešenie problému integrácie by malo byť zamerané na obe skupiny obyvateľov 
nachádzajúcich sa v cieľovej krajine: 

a) domáce (pôvodné) obyvateľstvo – ide o postoj prijímajúcej spoločnosti, ktorý je vo  väčšine 
prípadov uzatvorený až xenofóbny,  

b) migranti – nové obyvateľstvo - práve takýto postoj domáceho obyvateľstva  býva hlavnou 
príčinou dobrovoľnej izolácie migrantov, ktorí sú veľakrát zdieraní v práci,  vykonávajú 
prácu za neadekvátny plat a existujú ako vydedenci na samom okraji  spoločnosti a navyše 
sú odlúčení od svojej rodiny a príbuzných. 
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K jednoznačným pozitívam migrácie pre cieľovú krajinu patrí akumulácia ľudského 
kapitálu. Práve túto akumuláciu môže cieľová krajina využiť vo svoj prospech. Príliv novej 
pracovnej sily do krajiny pomáha k akémusi  

vypĺňaniu medzier na trhu práce. V spojitosti s trhom práce je možné pružne reagovať na 
potreby trhu práce a v prípade potreby vyplniť zamestnaním migrantov prázdny priestor a tak 
obmedziť riziká spojené s nedostatkom pracovnej sily na trhu práce. Tento jav je možný najmä 
preto, lebo migranti dokážu lepšie reagovať na regionálne rozdiely ako obyvatelia danej krajiny. 

Teda migrácia sa stáva nástrojom , ktorý slúži na vyrovnávanie nesúladu na trhu práce 
medzi ponukou práce a dopytom po práci. Migrácia súčasne vytvára priestor pre žiaduci 
ekonomický rast. Cieľová krajina sa svojím otvorením pre migrantov snaží oživiť stagnujúce 
odvetvia svojej ekonomiky a snaží sa zamestnať migrantov na pracovných miestach, ktoré sú 
spoločnosťou žijúcou v cieľovej krajine migrantov odmietané z dôvodu zlých platových 
podmienok. Dá sa teda zjednodušene povedať, že migranti pomáhajú vyplniť voľné pracovné 
miesta  na konci pracovného trhu, ktoré sú horšie platené, sú veľakrát nestabilné a pre domáce 
obyvateľstvo vysoko neatraktívne. 

Cieľová krajina profituje z migrácie, ktorá je vnímaná ako možnosť rozšíriť domácu ponuku 
práce. Toto je možné len vtedy, ak sú prichádzajúci migranti profilovo rôznorodí, majú odlišné 
kvalifikácie a vzdelanie, pretože práve takýmto spôsobom sú pre cieľovú krajinu výrazným 
prínosom, pretože dopĺňajú celkovú ponuku práce v danej krajine. Ak sú migranti vnímaní ako 
komplementi (nie však substituenti) domácich pracovníkov v cieľovej krajine migrantov, ich 
nárastom, čo sa týka počtu, rastie aj produktivita práce a následne aj mzdy. S príchodom migrantov 
je spojené aj obohatenie už existujúcej kultúry v ich cieľovej krajine alebo aj zisk kvalifikovanej 
pracovnej sily bez vynaloženia prostriedkov na jej výchovu. Medzi prínosy migrácie by sme teda 
mohli zaradiť spestrenie a obohatenie zloženia obyvateľstva cieľovej krajiny, vyrovnanie 
demografického tlaku a multikulturalitu cieľovej krajiny.  

Multikulturalita je pojem, ktorý býva vnímaný dvoma spôsobmi: 
a) pozitívne vnímanie - vďaka multikulturalite dochádza k pomyselnému „búraniu bariér“ 

medzi jednotlivými kultúrami a týmto spôsobom vychádza spoločnosť zo svojej i 
zolovanosti voči okolitému svetu. Spoločnosť sa tak dostáva do priameho kontaktu s inými 
kultúrami a vníma spoločnosť ako celok z globálneho hľadiska. 

b) negatívne vnímanie - je to práve multikultiralita, ktorá býva práve obyvateľmi izolovanej 
spoločnosti vnímaná ako negatívny jav, ktorý sprevádza migráciu. Mnohí obyvatelia 
cieľových krajín majú obavy a strach z príchodu migrantov do ich krajiny. V krajine 
existujú rokmi vžité predsudky a roky fungujúce stereotypy, podľa ktorých sú všetci 
migranti nebezpeční a predstavujú pre krajinu hrozbu. Hrozba je vnímaná hlavne v oblasti 
kriminality a násilia. Obyvateľstvo cieľovej krajiny má obavy, ktoré sú vyvolané možným 
nárastom kriminality vplyvom prisťahovania sa nových obyvateľov. Tieto obavy však nie 
sú podložené faktami. Medzi ďalšiu obavu sa zaraďuje znepokojenie, že počet migrantov 
prevýši počet domáceho obyvateľstva. 

Ak sa pozrieme na migráciu a jej dopad na cieľovú krajinu z ekonomického hľadiska, 
zistíme, že migranti zvyšujú v cieľovej krajine  dopyt po tovare a službách  (konkrétne ide o 
spotrebu, ktorá je jedným z ukazovateľov stavu ekonomiky v danej krajine).  Čo sa týka už 
spomínanej problematiky fiškálneho dopadu na cieľovú krajinu je potrebné spomenúť, že migranti 
odvádzajú v cieľovej krajine dane, ktoré sú najväčším príjmom do rozpočtu štátu. Čím viac štát, 
resp. krajina vyberie na daniach, tým má viac možností využitia týchto prostriedkov pre potreby 
svojich obyvateľov. Prílev migrantov znamená aj „demografickú injekciu“ v ekonomickom 
priestore – hlavne ak sú migranti mladí a vzdelaní, čo býva zväčša pravidlom. Na záver môžeme 
konštatovať, ţe tak, ako pri dopadoch migrácie na domovskú krajinu, tak aj pri dopadoch migrácie 
na krajinu cieľovú prevládajú viac pozitívne ako negatívne dopady. 
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Záver 
Migrácia so sebou skutočne prináša negatíva aj pozitíva. Tieto negatívne a pozitívne stránky 

sa týkajú ako krajiny pôvodu tak cieľovej krajiny migranta, teda ovplyvňujú ekonomiku v oboch 
krajinách. Podľa mňa sú najväčším prínosom migrácie, spomedzi všetkých, ktoré sú v práci 
uvedené, práve remitencie a zapĺňanie medzier na pracovnom trhu. Remitencie pozitívne vplývajú 
na krajinu pôvodu migranta a zvyšujú životnú úroveň jeho rodiny žijúcej v jeho domovskej krajine. 
Zapĺňanie medzier na pracovnom trhu môže byť len dočasným riešením, no má pozitívny význam 
najmä v zmysle neustáleho fungovania trhu v danej krajine. Práve zapĺňanie týchto medzier dokáže 
častokrát zabrániť úpadku niektorých odvetví, v ktorých odmieta domáce obyvateľstvo pracovať. 
Naopak medzi negatíva by som zaradila hlavne rozpad rodiny migranta a strach domáceho 
obyvateľstva (hlavne vo vyspelých krajinách ) z rastu kriminality a vo všeobecnosti vníma migráciu 
ako negatívny jav. 
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meaning for successful enforcement of the procedure there is a redistribution of risk between participants. 
Keywords: risk, social procurement, security and defense. 
 

Подготовката на всеки един договор за изпълнение на определена обществена 
поръчка се основава на възприетата стратегия за снабдяване. Стратегията е определяща за 
съдържанието на управлението на риска, като то трябва да обхваща всички фази на жизнения 
цикъл на съответния проект за снабдяване. Тя осигурява възможност за прилагане на 
официален подход за управление на риска през целия управленски процес, както и 
своевременното извършване на одит за всички предвидими значими рискове. 

Стратегията за снабдяване в съвременните условия се реализира в динамично 
променяща се ресурсно-ограничена среда, като това налага тя да бъде контролирана на всеки 
един от основните етапи на процеса по вземане и реализиране на управленски решения. Това 
осигурява възможност при възникване на трудно прогнозируеми рискови ситуации, да бъде 
избрана най-успешната за реализиране стратегия за снабдяване от възможните алтернативи, 
на основата на експертна оценка на действащите рискови. 

Необходимо е едновременно с разработването на стратегията за снабдяване да бъде 
разработена и договорната стратегия, като целта е да се постигне синхронизация между 
двете. Синхронизацията между двете стратегии ще осигури за договорната възможности за 
по-добро преразпределение на съществуващите рискове между възложителя и изпълнителя 
на обществената поръчка, както и избягването на определени рискове. 

Избягването на рискове е подход, който позволява възможните финансови 
неблагополучия да бъдат трансферирани към изпълнителя. Това означава заплащането на 
отбранителните продукти да се извършва само и единствено след демонстриране на тяхното 
съответствие на договорените параметри от страна на изпълнителя. Договорените параметри 
за отбранителните продукти се изразяват в съответствие им с предварително обявените от 
възложителя военно-технически спецификации.  

Опитът показва, че клаузите записани в договорите определящи  потенциалните 
загуби и обезщетения, както и за стимулиране на доставчиците, са бариери срещу 
неизпълнението на поръчките за доставка. Тяхната ефективност обаче е налице до момента, в 
който се накърнят бизнес интересите на контрагентите. В тази връзка се изисква да бъдат 
полагани целенасочени и непрекъснати усилия от страна на купувачите за минимизиране на 
рисковите ситуации в процеса на изпълнение на договорите чрез застраховки и други правни 
защити. 

От съществено значение е при съставянето на проекта за договор в максимална степен 
да се разпредели риска, като например се включат клаузи за заплащане на отделните етапи 
срещу демонстриране на постигнатите изисквания, гарантиращи, че спецификацията на 
договора е адекватна и условията му са изпълними. 

Един от възможните рискове при подготовката на процедурата по обществена 
поръчка е избраният договорен подход да не трансферира риска към изпълнителя. Много 
често това в практиката се изразява в пропуски от страна на възложителя по отношение 
определянето на цените, които трябва да са фиксирани, а крайната цена да бъде 
недвусмислено посочена от изпълнителя и по този начин да не създава риск за възложителя в 
нейното тълкувание. В действителност това означава финансовият риск да бъде поет от 
изпълнителя посредством фиксирани цени, а рискът по отношение на експлоатационните 
характеристики остава предимно за потребителя, като той може да го минимизира чрез 
съответните контролни действия.  

Друг възможен риск е несъответствие със спецификациите, които са предвидени за 
регламентираните дейности, като този риск е характерен за военноремонтната дейност и 
модернизацията. В този случай възложителя трябва да предвиди необходимите усилия за 
безпрепятствено интегриране на доставяните възли и агрегати в общата схема на системата, 
които следва да се изразят в следното:  
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 ясно дефиниране на пакета от изисквания към всяка една от фазите в процеса 
на изпълнение на договора; 

 осигуряването на първоначалната поддръжка на продукта и демонстрацията на 
експлоатационните възможности; 

 фиксиране на правата и отговорностите на отделните страни за всяка една от 
фазите на изпълнение на договора. 

Основен възможен риск може да бъде определен липсата на възможности от страна на 
възложителя за коригиращи действия. В тази връзка разходите за тях трябва да бъдат 
анализирани и предвидени в съответствие със спецификата на съответната обществена 
поръчка.  

Практиката доказва, че обикновено до определена граница съществува 
правопропорционална връзка между ресурсите, отделени за редуциране на риска, което 
включва и коригиращите действия и вероятността за постигане целите на обществената 
поръчка. Действия в отговор на рисковете са предприемани само, когато възложителят на 
обществената поръчка е убеден, че отговорът е ефективен от гледна точка на очакваните 
резултати при постигане на целите. Реакцията за намаляване на риска трябва да включва 
изчерпателни изпитвания и демонстрации, особено актуални във фазата за дефиниране на 
изискванията към обществената поръчка. 

Риск при подготовката на процедура по обществена поръчка имаме при липса на 
необходимата база данни по управлението на риска и липса на регистър на риска. Те са 
необходими за определяне стойността на цялостния риск. Опитът показва, че е необходимо 
проследяване на одита, поддържане на регистър на риска и на база данни за управлението на 
риска, а така също предоставяне на информация за всеки отделен риск на клиента и на 
подчинените. По този начин е възможно разглеждания процес да бъде ясно дефиниран, 
контролируем и прозрачен, а натрупаната информация да бъде база за по-нататъшни оценки 
на риска. 

Друг възможен риск може да се отбележи и обхвата на плана за оперативно 
управление на риска на възложителя. Оперативното управление на риска се изразява в 
планиране на дейности водещи до минимизиране на потенциалните неблагополучия на 
приемливо равнище. Планът трябва да съдържа конкретизирани критериите, по които ще се 
оценява ефективността на мерките, които може да бъдат приложени, индикаторите и 
показателите за измерването на очакваните резултати и т.н. Налага се, също така, да бъдат 
дефинирани зоните на отговорност за управление на риска и носителите на тази отговорност, 
както и необходимите ресурси.  

Възможните рискове при придобиването на нови отбранителни продукти са с по-
висока степен на неопределеност. В тази връзка голяма част то страните членки на НАТО 
използват подход водещ до придобиване на вече съществуващи продукти и системи, с цел да 
се редуцират сроковете за доставка, респективно разходите. Приетите на въоръжение 
системи предоставят възможност за надеждна оценка на съответствието на характеристиките 
със заявените потребности. По този начин се избягват рисковете по отношение на разходите 
за разработка на нов продукт свързани с много неизвестни.В тази връзка трябва да се 
отбележи, че при доставката на нов отбранителен продукт, който предстои да се проектира и 
разработи, е необходимо да се изработи прототип, който да се тества. 

Друг потенциален риск е рискът отвремевите фактори. Навременното изпълнение на 
всяка доставка или услуга се отнася до редовността и спазването на сроковете. Изпълнението 
на обществената поръчка в срок в определени случаи е наложително, в други задължително, 
а в трети и двете. Например, извършването на редовна доставка на хранителни продукти за 
столовете за хранене, което е задължително всеки ден, а за определени войсковите 
подразделения и на определеното място и време. 

Спазването на посочените в договора срокове са от особено значение в сектора 
„Сигурност и отбрана“ това означава генериране на определени способности. Например, 
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когато имаме транспорт на контингент участващ в мисия или ротацията. В практиката по 
управление на обществени поръчки предпочитани са тези, които не са силно зависими от 
времевия фактор. При изпълнението на обществената поръчка, ако забавянето или 
прекъсването предизвикват високи разходи и водят до неудобства, това се посочва в 
изискванията на договора.В противен случай се налагат неустойки, които изпълнителят на 
договора заплаща при закъснение или прекратяване на изпълнението.  

За всяка една обществена поръчка е необходимо да се прави оценка на възможните 
рискове от наличните вътрешни фактори на възложителя, водещи до обстоятелства 
пораждащи риск. Обект на тази оценка е администрацията на възложителя. Тоест тя може да 
бъде определена, като един от потенциалните рискове. Критериите, по които тя следва да 
бъде оценявана са: 

 наличието на необходими и фактически възможности,  
 експертен опит от всеки изпълнител по обобщаване и подготовка на 

спецификациите;  
 определяне на критериите и тежестта им при оценка на офертите;  
 възможностите да се управлява и да се упражнява контрол по изпълнение на 

договора. 
Компетентността на състава на комисията за оценка на предложенията може да се 

определели, като един от потенциалните рискове при изпълнението на процедурата по 
обществена поръчка. В случай, че нейните членове не притежават необходимия опит и 
познания, нормативната уредбапозволява да се привлекат съответните консултанти, за да се 
намалят фиксираните рискове. 

Минимизирането на голяма част от потенциалните рискове зависи от 
функционалността и прилагането на интегрирана информационна система в Министерство 
на отбраната. 

С развитието й става възможно докладите от одитите и препоръките към тях, които 
следва да се изпълняват да бъдат достояние на съответните експертите. По този начин те ще 
допринесат за професионалното им обогатяване и за избягване на бъдещи грешки. 

В обобщение можем да каже, че балансираността на системата за управление на 
обществените поръчки определя нейната ефективност. Това означава не само ефективно 
използване на ресурсите, но и ограничаване на разходите чрез доставка на качествени 
отбранителни продукти, възстановяване и преработка на част от ресурсите и осигуряването 
на последващи инвестиции при минимизиране на съответните рискове. 

Посочената система трябва да функционира на основата на стратегия адекватна на 
перспективните потребности, възможности за тяхното удовлетворяване и съществуващата 
правно-нормативна рамка. Тази стратегия трябва ясно да дефинира начина, по който да бъде 
реализирано управлението на риска по време на генерирането и изпълнението на 
обществените поръчки. Едно от многобройните изисквания към нея е да опише по какъв 
начин планът, разработен за изпълнение на дейността по управление на риска, е заложен в 
цялостния план за управление изпълнението на договора. 

Особеностите в характер на разглежданите дейности налага необходимостта от 
специализиран орган в Министерство на отбраната, който да бъде ориентиран към 
управление на проекти и оценка на риска във всяко едно направление на снабдяването, като 
по този начин ще генерира собствен опит в решаването на определен казуси свързани с 
управлението на риска. 
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У статті розглянуті основні методологічні підходи до оцінки рівня глобальної 
конкурентоспроможності країн Всесвітнім економічним форумом, проведений порівняльний аналіз позицій 
України в глобальних рейтингах конкурентоспроможності, а також запропоновано низку рекомендацій щодо 
підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності економіки України в контексті сучасних тенденцій 
розвитку. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, міжнародна 
конкурентоспроможність національної економіки, рейтинг глобальної конкурентоспроможності. 

 

Конкурентоспроможність - це такий стан економіки, при якому  країна в умовах 
вільного і справедливого ринку може виготовляти товари і надавати послуги, які 
відповідають вимогам міжнародного ринку і, в той же час,  зберігати або збільшувати 
реальні доходи своїх громадян. За 25- річну історію України як незалежної держави завдання 
підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки не втратило своєї 
актуальності, а в умовах важких економічних реалій 2014-2016 р.р. стало найважливішою 
умовою забезпечення життєздатності національної економічної системи.   

Теоретичні та практичні питання міжнародної конкурентоспроможності країн нашли 
відображення  в наукових  трудах М.Портера, П. Кругмана, Л. Антонюк, О. Білоруса, Б. 
Губського, Ю. Пахомова та ін. Але слід зазначити, що змінюються глобальні умови 
економічного розвитку, з’являються нові виклики сталому зростанню, що певною мірою 
веде до трансформації моделей і факторів забезпечення конкурентоспроможності країн та 
змінює розстановку сил на світовій економічній арені. Метою даного наукового дослідження 
є з’ясування сучасних тенденції у царині міжнародної конкурентоздатності країн, а також 
місця України в глобальному рейтингу конкурентоспроможності; обґрунтування 
рекомендацій щодо підвищення національної конкурентоспроможності, в тому числі, 
базуючись на досвіді інших країн світу.    

За оцінками  Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), який кожного року публікує 
рейтинг країн за рівнем їх конкурентоспроможності, в доповіді 2016-2017 Україна зайняла 85 
місце з 138 країн, погіршивши свою позицію на 6 пунктів. За останні 5 років це найнижча 
позиція України в рейтингу. Так,  у доповіді 2012-2013 Україна була на 73 місці з 144 країн, 
у 2013-2014  -  на 84 місці з 148 країн, у 2014-2015 вдалося переміститися на 76 позицію з 144 
можливих, а у доповіді 2015-2016 Україна перемістилася на 79 місце з 140 країн, які тоді 
аналізувалися. 

Як же загалом виглядає рейтинг країн щодо Глобального індексу 
конкурентоспроможності 2016-2017 Всесвітнього економічного форуму? 

Традиційно, експерти ВЕФ розглядають 12, так званих, стовпів, які визначають 
національну конкурентоздатність, які, с свою чергу, поділяються на три групи суб-індексів.  
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Це «основні вимоги», які включають інститути, інфраструктуру, макроекономічне 
середовище, здоров'я та початкву освіту.  Основні базисні вимоги – це ті стовпи 
конкурентоздатності, які повинні в першу чергу бути забезпечені країнами незалежно від їх 
рівня розвитку і стадії конкурентоспроможності.  

Наступний суб-індекс -  "підсилювачі ефективності". По суті,в межах цього суб-
індексу дається оцінка функціонуванню ринків в країні. А саме: ефективність  ринку товарів 
і послуг, ринку праці, а також фінансового ринку. Оцінюється розмір ринку країни, стан 
вищої освіти та професійної підготовки, а також технологічна готовність країни (тобто 
наскільки добре країна  готується до переходу на більш просунуті технології, до економіки, 
яка  заснована на знаннях).  

Третій суб-індекс – «інновації». Він об’єднує два основних елементи - рівень розвитку 
бізнесу та інновацій. Це більш складні ділянки конкурентоспроможності, які вимагають від 
економіки країни  мати можливість спиратися на підприємства і науково-дослідні установи 
світового класу, а також здійснювати широку інноваційну діяльність, яку підтримує уряд. 
Країни, які набрали високі показники за цими характеристиками, як правило, це країни з 
розвиненою економікою,  де досягнуто  високий рівень валового внутрішнього продукту на 
душу населення. 

Серед цікавих висновків, які роблять експерти Всесвітнього економічного форуму, 
ствердження,  що   саме недостатня конкурентоспроможність є стримуючим фактором для 
ініціювання стабільного зростання в усьому світі.  Вочевидь, грошово-кредитного 
стимулювання вже замало, щоб знову розпалити зростання, якщо економіки не є 
конкурентоспроможними. За данними ВЕФ   економіки більш високої 
конкурентоспроможності відновилися швидше від фінансової кризи і подальшого спаду, 
досягнувши більш швидкі темпи зростання, ніж ті економіки, які мають менший рівень 
конкурентоспроможності, і які досить інтенсивно використовували інструменти грошово-
кредитного стимулювання для прискорення виходу з кризи.  

Як свідчать останні дослідження, саме створення сприятливих умов для інноваційної 
діяльності стає все більш важливим елементом конкурентоспроможності  країни. Інновації   і 
рівень розвитку  бізнесу сьогодні тісніше пов'язані з рівнем доходу  в країнах. При чому це 
справедливо і   стосовно груп країн, для яких   ці фактори зазвичай були не такі значущі – це   
країни з економікою, що розвивається, і  країни  нетто-експортери сировинних товарів. 
Починаючи з 2010 року, для цих двох груп країн ВВП на душу населення все більш тісно 
корелює з технологічною  готовністю, рівнем розвитку бізнесу  та інноваційними стовпами 
конкурентоспроможності, ніж з інфраструктурою, охороною здоров'я та початковою освітою 
і  стовпами, які пов'язані з ринком  (ефективність товарних ринків, розвиток фінансового 
ринку, а також ефективність ринку праці).  Таким чином, в реаліях сьогодення більш 
вагомими є джерела підвищення продуктивності всередині фірм і виробничих одиниць, які 
пов'язані з їх здатністю включати нові технології в свої виробничі процеси, а також 
змінювати  способи виконання завдань. Тоді як не так давно вважалося, що для поновлення 
економічного зростання достатніми є  інвестиції в основний фізичний і людський капітал, а 
також  ринки факторів виробництва і  товарні ринки, які добре функціонують .  

Ще одна важлива ознака сьогодення - зниження відкритості  національних економік, 
що ставить під загрозу майбутнє зростання і процвітання. Аксіомою є те, що відкрита, 
торгова економіка створює стимули для інновацій і інвестицій в нові технології, оскільки 
фірми піддаються конкуренції  і новим ідеям і можуть отримати вигоду з передачі технології, 
що пов’язано  з  імпортом  та іноземними інвестиціями. У той же час, фірми можуть 
отримати вигоду від  більших ринків. Однак переваги відкритості піддаються ризику: 
протекціоністські заходи, особливо нетарифні бар'єри, включаючи збільшення законодавчих 
і нормативних вимог,  збільшилися у всіх групах країн.  Як свідчать данні ВЕФ, країни, які 
більш відкриті для іноземної конкуренції,  також є більш інноваційними, що підтверджує  
важливість відкритості для інновацій в світовій торгівлі. 
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Щодо позицій окремих країн, то  вже восьмий рік поспіль рейтинг глобальної 
конкурентоспроможності  очолює  Швейцарія.  Ця країна входить  в топ-10 країн  за  
одинадцятьма стовпами конкурентоспроможності, а вершину рейтингу Швейцарія  займає по 
чотирьом позиціям: інновації, рівень розвитку бізнесу, ефективність ринку праці та 
технологічна готовність країни. 

Друге місце  вже шостий рік поспіль посідає Сінгапур. Сильна інфраструктура, вища 
освіта та професійна підготовка, а також ефективність ринку товарів дає можливість цій  
азіатській країні зайняти  таку високу позицію в  рейтингу конкурентоспроможності. 

США займають третє місце, на якому країна тримається з  моменту доповіді 2014-
2015. Інновації, розмір ринку , а також  розвиток фінансового ринку країни – ключові  
фактори конкурентної  сили  США.  

Серед інших країн світу, які увійшли в першу десятку рейтингу 
конкурентоспроможності переважають європейські країни – Нідерланди, Німеччина, Швеція,  
Великобританія.  Японія та Гонконг  розташувалися на восьмому та дев’ятому місцях 
відповідно. Фінляндія – десяте місце рейтингу. 

Слід зазначити, що цього року країни вирішували завдання забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності в досить складних умовах підвищеної невизначеності  глобального 
економічного середовища, а також в умовах досить повільного економічного  зростання  
світової економіки. Проте, окремим  країнам вдалося досягти значного прогресу і суттєво 
покращити свої показники індексу глобальної конкурентоспроможності. Так, Індія піднялася 
відразу на 16 місць вгору,  посівши 39 місце.  Албанія покращила свій минулорічний 
результат на 13 позицій і зайняла 80 місце, Ямайка перемістилася в рейтингу з 86 на 75 
місце.  Мальта і Панама на 8 позицій покращили свій результат, і посіли відповідно 40 та 42 
місця. Успіх продемонстрували Грузія, посівши 59 місце проти минулорічного 66 місця, а 
також Мексика, перемістившись на 6 позицій вгору, і зайнявши 51 місце. Особливо хотілося   
б відзначити   Домініканську Республіку, яка протягом останнього року активно будує свою 
програму конкурентоспроможності, що вже дало перші  позитивні результати – з  98 позиції 
в рейтингу країна перемістилася на 92.  

Як вже було зазначено, Україна, навпаки, на 6 позицій погіршила свій попередній 
результат  в рейтингу конкурентоспроможності. Традиційно найбільш проблемними 
факторами для ведення бізнесу в  Україні експертами були визначені: корупція, політична 
нестабільність, інфляція, неефективна урядова бюрократія, ускладнений доступ до 
фінансування, нестабільність уряду, високий рівень податків та складне податкове 
регулювання. Не задовольняє також рівень валютних обмежень в країні, стан забезпечення 
об’єктів  інфраструктури  та обмежувальні    регулятори на ринку праці.  

Якщо порівняти ті оцінки, які були одержані Україною в розрізі основних стовпів 
конкурентоспроможності, з минулорічними оцінками, то можна відзначити наступне. Щодо 
суб-індексу «основні вимоги», то ситуація практично не змінилася. Україна посіла 102 місце 
(проти 101 місця минулого року). Край низькою є оцінка інститутів, які діють в Україні – 
129 місце (проти 130 місця у попередньому рейтингу ВЕФ). Нажаль, не вдалося досягти 
суттєвого прогресу щодо прав власності – 131 місце, захисту прав інтелектуальної власності 
– 125 місце, незалежності судової системи – 129 місце. Погіршилися показники України 
щодо фінансування бізнесом тероризму – 128 місце, щодо організованої злочинності  - 123 
місце. Стабільно погано в Україні захищені інтереси міноритарних  акціонерів – 136 місце  з 
138 можливих.  Занепокоєність викликає те, що за рік значно погіршилася оцінка 
інфраструктури України. Так з 69 позиції Україна перемістилася на 75. За якістю 
інфраструктури в цілому Україна займає 88 місце, за якістю інфраструктури повітряного 
транспорту Україна посідає 103 місце, а за якістю автомобільних доріг в загалі 134. Щодо 
макроекономічного середовища, то його оцінка трохи краща за минулий рік – 128 місце 
проти 134 місця в минулому році. Але якщо враховувати, що кількість країн, які 
аналізуються в цьому році, менша, то прогресу практично немає.  Так, щодо рівня інфляції, 
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то Україна посідає 136 місце, а щодо суверенного кредитного рейтингу -  127 місце. 
Традиційно  сильною стороною України  була система початкової  освіти, а також охорона 
здоров’я. Нажаль, за цим фактором конкурентоспроможності Україна перемістилася  з 45 
місця на 54. За тривалістю життя Україна посідає 92 місце, щодо поширеності ВІЛ – 111 
місце, за показниками  захворюваності туберкульозом – 91 місце. Досить високу оцінку 
отримала якість початкової освіти – 51 місце, але показник в порівнянні з минулим роком 
незначно погіршився.  

Щодо п’ятого стовпа конкурентоспроможності – вища освіта та професійна 
підготовка, який входить вже до суб-індексу «посилювачі ефективності», тут Україна 
демонструє впевнено стабільну позицію.  З 34 місця країна перемістилася на 33 сходинку. За 
показником охоплення вищою освітою  Україна посідає 11 місце, за показником якості 
математичної та природничо-наукової освіти  - 27 місце. Суттєво відстає Україна  у розвитку 
менеджмент-освіти – 93 місце, а також у сфері  перепідготовки  персоналу – 94 місце. 
Ефективність ринку товарів в Україні низька. Наша країна посідає 108 місце (проти 106 
місця у попередньому рейтингу). За показником інтенсивності  локальної конкуренції 
Україна посідає 108 місце, вкрай низькою є ефективність антимонопольної політики – 136 
місце з 138 країн. За рівнем податків Україна займає 117 місце з загальним рівнем податків  
52,2%. Щодо ефективності ринку праці, то Україна посідає 73 місце, що також є значно 
слабкішим результатом в порівнянні з минулим роком (56 місце). Дуже низько оцінюється 
ефект від оподаткування на стимули до роботи (124 позиція рейтингу), а також спроможність 
країни зберігати таланти (127 позиція рейтингу).  Розвиток фінансового ринку України також 
охарактеризовано як провальний (130 місце в рейтингу, що на 9 позицій нижче результату 
минулого року). Україна на останньому місці в рейтингу за показником міцності банків, на 
передостанньому місці за показником регулювання фондового ринку. Щодо стовпа 
«технологічна готовність», то Україна піднялася на 1 сходинку в рейтингу, посівши досить 
скромне 85 місце. Слабкими виглядають позиції України за показником мобільний 
широкосмуговий зв'язок – 130 позиція рейтингу, а також за показником обміну технологіями 
– 115 місце.  Нарешті, за  розміром  ринку Україна посідає 47 місце, що на 2 позиції нижче 
за попередні оцінки. Негативний вплив на цю оцінку мало скорочення ВВП країни (48 
показник з 138 країн).  

Щодо фактора  рівень розвитку бізнесу, який відноситься до третього суб-індексу  - 
«забезпечення конкурентоспроможності», то Україна посідає  73 місце (72 місце в минулому 
році). Вкрай слабо оцінюється створення та розвиток кластерів – 125 місце, а також природа 
конкурентних переваг – 109 місце). І , нарешті, Україна  піднялася на дві сходинки (з 54 на 
52 позицію)  щодо фактора інновації. Україна посідає 29 місце за доступністю наукових та 
інженерних кадрів, і, нажаль, 82 місце за показником державних закупівель передової в 
технологічному сенсі продукції.  

Можна констатувати, що для підвищення рівня конкурентоспроможності економіки 
України вкрай важливим є ліквідація критичного для країни відставання в інституційно-
регуляторному середовищі, а також інтенсивне створення основ економіки знань. 
Вирішальне значення має забезпечення стійкого економічного розвитку, впровадження 
концепції так званої «відповідальної конкурентоспроможності», яка стає все більш 
популярною в світі і передбачає сумісність економічного зростання з соціальної та 
екологічної стабільністю. У числі основних пріоритетів повинні стати якість державних 
послуг, захист прав власності, якість автодоріг, боротьба з інфляцією, зниження держборгу, 
боротьба з монополізацією економіки, вдосконалення митних процедур, підвищення довіри 
до банківської системи, поліпшення роботи бірж, залучення прямих іноземних інвестицій, а 
також передача технологій.  

Слід зазначити, що Звіт про глобальну конкурентоспроможність, який видається з 
1979 року, покликаний служити нейтральним і об'єктивним інструментом для урядів, 
приватного сектора і громадянського суспільства щодо ефективного державно-приватного 
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співробітництва в цілях підвищення майбутнього процвітання. Щорічне оновлення індексу 
дозволяє країнам відстежувати свій прогрес і переглянути свої програми, коригуючи їх у разі 
потреби. Деякі країни використовували індекс для побудови всієї системи 
конкурентоспроможності і формально організовувати свої інститути з метою підвищення 
конкурентоздатності. Можливо, і для України досвід таких країн був би корисним.  На 
приклад, у Домініканській Республіці в 2014 році групою провідних бізнес-лідерів було 
започатковано  дискусію про підвищення рівня конкурентоспроможності країни, а також 
щодо зниження ризиків, з якими стикається бізнес, через вади державно-приватного 
партнерства. У серпні 2015 року  за указом президента, було створено Ініціативу з питань 
національної продуктивності та конкурентоспроможності (IPCN іспанською мовою) і 
поставлено завдання виявлення і заохочення дій і реформ, які сприятимуть зміцненню 
продуктивності  та конкурентоспроможності. IPCN складається з 35 бізнес-лідерів і п'ятьох 
міністрів уряду. Члени IPCN погодилися використовувати глобально визнанні показники, 
зокрема, Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI), щоб встановити загальні цілі та 
координацію дій між державним і приватним секторами з допомогою трьох механізмів. По-
перше, було створено дев'ять робочих груп, організованих навколо  12 стовпів 
конкурентоспроможності GCI, які  несуть відповідальність за розробку планів дій і 
пропозицій.  Пріоритет віддається групам, що працюють на стовпи, по яким Домініканська 
Республіка неефективна.  Після першого робочого періоду, були відібрані 15 проектів, в тому 
числі, спрямовані на створення сприятливих умов ведення бізнесу, організацію цифрової 
платформи для процедур імпорту та експорту, поліпшення  транспортної системи, 
коригування процесів контролю якості, вдосконалення  податкового законодавства. По-
друге, було створено інтернет-платформу, яка служить в якості каналу зв'язку між 
громадськістю і IPCN. Будь-який громадянин може запропонувати заходи щодо поліпшення 
національної або регіональної конкурентоспроможності та продуктивності.  Зокрема, це  
призвело до прийняття указу президента, що захищає домовласників з низькими доходами 
від нового податкового законодавства.  По-третє,  був створений Блок сприяння державно-
приватному партнерству. Блок ідентифікує і оцінює державно-приватні  інвестиційні 
проекти, які можуть мати значний вплив на національний розвиток, проводить їх 
бенчмаркінг  проти передової міжнародної практики. Також зараз ведеться робота по 
створенню нового законодавства у сфері  державно-приватного партнерства.  

Колумбія також є прикладом країни, де ведеться активна робота щодо консолідації 
зусиль всього суспільства у напрямку підвищення конкурентоздатності країни.  Зокрема, для 
координації діяльності національного уряду Колумбії з приватним сектором, науковими 
колами та громадянським суспільством з питань, пов'язаних з продуктивністю і економічним 
розвитком,  в  2006 році  була створена Національна система конкурентоспроможності, а 
також регіональні комісії з питань конкурентоспроможності.  Було також створено Раду  
конкурентоспроможності, яка повинна бути  голосом приватного сектора, і в  яку  увійшла 
група великих колумбійських фірм і університетів . Зараз Рада представляє собою мозковий 
центр системи і використовує такі інструменти, як Індекс глобальної 
конкурентоспроможності GCI . 

Таким чином, порівняльний аналіз і розробка рейтингів міжнародної 
конкурентоспроможності дозволяє виявити як сильні, так і слабкі сторони 
конкурентоспроможності країн, що робить можливим визначення пріоритетних областей для 
формулювання політики економічного розвитку і ключових реформ.  
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Досліджено та ідентифіковано наукові дефініції «безпека» та «міжнародна економічна безпека». 
Доведено доцільність активізації інтеграційних процесів на основі створення та розширення об’єднань країн 
для покращення захисту ведення міжнародного бізнесу. Проаналізовано належність найбагатших країн світу 
до тих, або інших економічних об’єднань. Сформульовано основні принципи забезпечення економічної безпеки 
для ведення міжнародного бізнесу Систематизовано основні характеристики інтеграційних процесів для 
забезпечення міжнародної економічної безпеки. 

Ключові слова: інтеграційні процеси, міжнародна економічна безпека, міжнародний бізнес, 
глобалізація, принципи, рейтинг, найбагатші країни світу. 

 

Investigated and identified scientific definition of "security" and "international economic security." The 
expediency of intensification of integration processes through the creation and expansion of the association to improve 
the protection of international business. Analyzed the richest countries belonging to those or other economic 
associations. The main principles of economic security for international business systematized the main characteristics 
of the integration process for international economic security. 

Keywords: integration processes, international economic security, international business, globalization, 
principles, ranked the richest countries in the world. 

 

Забезпечення міжнародної економічної безпеки в сучасній світовій економіці є 
найголовнішим, найгострішим та найбільш терміновим питання. Основними факторами, які 
призводять до порушення міжнародних угод та стійкості міжнародних економічних відносин 
є спроби порушення суверенітету деяких країн іншими країнами, спроби силового втручання 
в діяльність країни з метою перенаправлення фінансових потоків до своєї економічної 
системи, значне посилення інформаційного шахрайства, кібер-атаки, латентні політичні 
домовленості між країнами, глобальні корупційні схеми. Від всіх цих руйнівних для 
міжнародного бізнесу обставин потерпають підприємства, які виходять на міжнародні ринки. 

При дослідженні міжнародної безпеки не можна обмежуватися тільки силовою, або 
воєнною безпекою. Міжнародну безпеку необхідно розглядати з урахуванням інтеграції 
силових, економічних та соціальних аспектів. Основною причиною початку військових дій є 
конфлікти економічних інтересів країн. Ведення міжнародного бізнесу неможливо без 
забезпечення економічної безпеки. При виході на міжнародні ринки підприємству необхідно 
перш за все подбати про комплекс заходів, які дозволять йому уникнути загроз в бізнесі. 
Крім того, підприємству, яке виходить за економічні кордони своєї країни, необхідно 
врахувати які ризики можна знизити за рахунок того, що країна, в якій планується вести 
міжнародний бізнес, входить до того, або іншого об’єднання країн. Частіше за все такі 
об’єднання країн створюються для покращення умов ведення міжнародного бізнесу та для 
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забезпечення його економічної безпеки. Тому забезпечення економічної безпеки для ведення 
міжнародного бізнесу є пріоритетним напрямом досліджень. 

Основні аспекти забезпечення міжнародної економічної безпеки для ведення 
міжнародного бізнесу досліджували такі автори: Т. Сухорукова, А. Гранберг, П. Ліндерт, В. 
Наумов, Є. Авдушкін, В. Орешкін, А. Папцов, С. Семенів, М. Пебро, Г. Турбан, О.Черковець, 
В.Вітлінський, В. Шлемко, І. Бінько, Д. Ковальов, В. Шликов, О. Грунін, Л. Гончаренко. 
Постійні зміни складу об’єднань країн впливають на правила ведення міжнародного бізнесу 
та забезпечення міжнародної економічної безпеки. Це обумовлює актуальність та доцільність 
дослідження впливу інтеграційних процесів на ведення міжнародного бізнесу та його 
економічну безпеку. 

Метою написання наукової статті є проведення аналізу впливу інтеграційних процесів 
та глобалізації на забезпечення міжнародної економічної безпеки та ведення міжнародного 
бізнесу. 

Всі соціальні системи повинні забезпечувати свою безпеку. На сьогоднішній день 
основними напрямками трактування поняття «безпека» є такі. Безпека – здатність об’єкта, 
явища, процесу зберігати свою сутність і основну характеристику в умовах 
цілеспрямованого, руйнівного впливу зовні або в самому об’єкті, явищі, процесі [12, с. 15]. 
Безпека – захист від небезпек на системному рівні [13, с. 18].  

Безпека об’єкта – захищеність життєво важливих інтересів об’єкта від загроз, як 
внутрішніх, так і зовнішніх [1, с. 22]. Безпека – це насамперед заходи або дії, що 
забезпечують недопущення і оперативне реагування на відповідні загрози заради безпечного 
функціонування [3]. Основні трактування поняття «безпека» подано на рис. 1. 

Безпека – це стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх 
небезпек та загроз, що базується на діяльності людей, суспільства, держави, світової 
спільноти народів по виявленню (вивченню), попередженню, ослабленню, усуненню 
(ліквідації) і віддзеркаленню небезпек і загроз, здатних погубити їх, позбавити 
фундаментальних матеріальних і духовних цінностей, завдати неприйнятного 
(неприпустимого об’єктивно і суб’єктивно) збитку, закрити шлях для виживання і розвитку 
[2]. 

Економічна безпека – найважливіша якісна характеристика економічної системи, яка 
визначає її здатність підтримувати нормальні умови функціонування; стійке забезпечення 
ресурсами та розвиток, а також послідовну реалізацію економічних інтересів [9]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні трактування поняття «безпека» 
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При проведенні аналізу наукової літератури в сфері безпеки виявлено, що безпеку 
найчастіше пов’язують з поняттями стійкості, стабільності та розвитку. Стійкість є необхідна 
умовою забезпечення безпеки економічних систем. 

Провідні вчені часто роблять акцент на взаємозв’язку понять розвиток та безпека з 
тих позицій, що розвиток супроводжується поступовим нарощуванням рівня безпеки. 
Розвиток економічної системи неможливий без забезпечення її безпеки. 

Міжнародний економічний порядок – це система відносин господарюючих 
міжнародних суб'єктів, яка завжди формується в залежності від ідей, переконань і панівних 
теорій в даний період, співвідношення сил між головними дійовими особами на міжнародній 
арені [4].  

В світовому економічному просторі відбуваються динамічні зміни всієї системи 
міжнародних відносин та трансформація міжнародного економічного порядку. Збереження 
статус-кво на тривалий період в умовах глобалізації економіки неможливо. Глобалізація 
підсилює загрози дестабілізації міжнародної економічної безпеки. Це обумовлено, перш за 
все, появою міжнародних ринків, які є непідконтрольними уряду однієї держави, вільних 
економічних зон в деяких країнах, діяльністю ТНК. 

Розвиток інтеграційних економічних процесів необхідно аналізувати, розмежовуючи 
поняття «інтернаціоналізація», «інтеграція» та «глобалізація». 

Інтернаціоналізація передбачає формування стійких міжнародних взаємозв’язків з 
метою виконання загальних для країн завдань, цілей та видів діяльності. 

Міжнародна економічна інтеграція – це форма інтернаціоналізації і одночасно етап 
розв’язання суперечності між відокремленістю відтворювального процесу в межах 
національних економік і його консолідацією, яка полягає у створенні державами спільного 
економічного простору з метою вільного руху товарів і чинників виробництва [4]. 

Економічна глобалізація – це подальший розвиток інтернаціоналізації та міжнародної 
економічної інтеграції, що характеризується інтенсифікацією і новою якістю міжнародних 
зв’язків у планетарних масштабах [4]. В сучасних економічних реаліях глобалізація стає 
обов’язковою умовою господарського прогресу, соціального розвитку, історичного процесу 
в цілому. 

Дестабілізуючими факторами зниження рівня глобальної економічної безпеки можуть 
бути: порушення стабільності міжнародної торгівлі; обмеження доступу деяких країн до 
стратегічних ресурсів шляхом їх дорожчання, або під впливом політичних факторів; 
навмисне створення перешкод при обміні новітніми технологіями. 

Ключовими характеристиками сучасної парадигми міжнародної економічної безпеки є 
взаємозалежність, взаємообумовленість, взаємопов'язаність та взаємоінтегрованість країн 
світу. Цей синтез характеристик призводить до глобальної економічної взаємозалежності. З 
одного боку, інтеграційні процеси в економіці світу є передумовою забезпечення 
міжнародної економічної безпеки, а з іншого – це виклик міжнародній економічній безпеці.  

Під міжнародною економічною безпекою розуміється така економічна взаємодія 
країн, яка виключала б навмисне завдання збитку економічним інтересам іншої країни [10]. 

Міжнародна економічна безпека держави полягає в підтримці визначеного рівня і 
структури національного виробництва, яке забезпечує можливість і необхідність його 
пристосування до змін у світових господарчих умовах без загрози потрапити в однобічну 
залежність від зовнішніх ресурсів економічного розвитку. 

За інформацією економічного словника-довідника міжнародна економічна безпека 
держави полягає в підтримці визначеного рівня і структури національного виробництва, яке 
забезпечує можливість і необхідність його пристосування до змін у світових господарчих 
умовах без загрози потрапити в однобічну залежність від зовнішніх ресурсів економічного 
розвитку [5]. Така точка зору базується на пріоритетності досягнення власних цілей кожної 
країни та забезпеченні її інтересів. При цьому є недопустимим втручання у внутрішню 
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політику держави інших держав. На сьогоднішній день Україна є значно залежною від 
поставок енергоносіїв, що створює значну загрозу її економічній безпеці. 

Міжнародна економічна безпека являє собою такий комплекс міжнародних умов 
співіснування домовленостей та інституціональних структур, при якому кожній державі – 
члену світового співтовариства забезпечується можливість вільно обирати і здійснювати 
свою стратегію соціального та економічного розвитку без зовнішнього тиску і втручання, в 
обстановці взаєморозуміння і співпраці [11]. Філіпенко Т. В. в своїх дослідженнях ставить 
акцент на взаєморозуміння і співпраці країн-учасниць процесу забезпечення міжнародної 
безпеки. 

Міжнародна економічна безпека базується на необхідності врахування національних 
та інтернаціональних інтересів усіх держав і всіх груп держав. Їх співвідношення обумовлено 
постійно зростаючою взаємозалежністю національних економік [8]. 

Енциклопедичний словник «Політологія» трактує міжнародну економічну безпеку як 
комплекс міжнародних умов співіснування, домовленостей та інституціональних структур, 
який міг би забезпечити кожній державі-члену світового співтовариства можливість вільно 
обирати і здійснювати свою стратегію соціального і економічного розвитку, не зазнаючи 
зовнішнього економічному і політичному тиску і розраховуючи на невтручання, розуміння і 
взаємоприйнятне і взаємовигідне співробітництво з боку інших держав [5]. Дана позиція 
щодо визначення наукової дефініції «міжнародна економічна безпека» побудована на 
гармонізації економічних інтересів країн щодо забезпечення їх економічної безпеки. 

Основними принципами забезпечення економічної безпеки для ведення міжнародного 
бізнесу можна виділити такі: 

принцип законності передбачає дотримання всіх норм міжнародного права в сфері 
забезпечення економічної безпеки; 

принцип актуалізації передбачає здатність кожної країни при забезпеченні власної 
економічної безпеки враховувати основні зміни розвитку світової економіки та 
використовувати їх у власних інтересах, але при цьому не порушувати інтереси інших 
держав; 

принцип паритету передбачає забезпечення взаємовигідної співпраці країн. 
Під міжнародною економічною безпекою Користін О. Є. розуміє такий стан світової 

економіки, за якого забезпечуються взаємовигідне співробітництво країн у вирішенні 
національних і глобальних проблем людства, вільний вибір і здійснення ними незалежної 
стратегії соціально-економічного розвитку при активній участі в міжнародному поділі праці 
[7].  

Концептуальний підхід даного вченого базується на пріоритетності інтеграційних 
процесів в сфері забезпечення міжнародної економічної безпеки.  

Міжнародну економічну безпеку можливо забезпечувати на основі сформованих 
глобальних міжнародних економічних організацій – Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку, Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої організації торгівлі.  

Основними позитивним прикладами розвитку інтеграційних процесів для 
забезпечення міжнародної економічної безпеки є створення: Європейського Союзу; 
Євразійського економічного союзу; Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК); Світової 
організації торгівлі (СОТ); Європейської асоціації вільної торгівлі; НАФТА; Асоціація 
латиноамериканської інтеграції; Карибського співтовариства (КАРІКОМ); Асоціації держав 
Південно-Східної Азії; Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН); Економічного 
співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС); Економічного співтовариства країн 
Центральної Африки (ЕКОЦАС). 

Найбільш успішним прикладом вирішення проблеми колективної економічної 
безпеки є договір про Європейський Союз, на основі якого установлені економічний і 
валютний союзи країн-учасниць. Відповідно до цього законну Рада Міністрів ЄС визначає 
стратегічні напрями економічної політики країн-учасниць і ЄС в цілому і контролює 
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розвиток економіки кожної держави ЄС. Завдяки введенню євро торгівля всередині 
Єврозони зросла на 15%, а інвестиційні потоки – на 30%.  

Для забезпечення економічної безпеки країн Європейського Союзу створено 
Європейський механізм стабільності, який дозволяє здійснювати фінансову підтримку тих 
країн, які її терміново потребують. Європейська комісія кожного року публікує конкретні 
рекомендації для кожної країни щодо ведення бюджетної та економічної політики. В 
сукупності в Єврозоні мобілізовано засоби для антикризового фонду в розмірі 80 млрд. євро. 
Але останні події, зокрема, брексіт Великобританії, є індикатором наростання кризових явищ 
в Європейському Союзі. 

Інша організація країн, в якої направленість діяльності є економічною, Світова 
організація торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ) – це провідна міжнародна 
економічна організація, членами якої вже є 161 країна, на долю яких припадає більше 96% 
обсягів світової торгівлі; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і 
вирішення спірних питань країнами-членами, що підписані під близько 30-ма угодами 
організації. Після приєднання ряду країн, які зараз є кандидатами на вступ, у рамках СОТ 
здійснюватиметься майже весь світовий торгівельний обіг товарів та послуг. Всі підписані 
угоди є підґрунтям забезпечення міжнародної економічної безпеки. 

Основною метою забезпечення міжнародної економічної безпеки є соціально-
економічний розвиток країн світу. 

На основі даних Світового банку і Міжнародного валютного фонду журнал «Global 
Finance» склав рейтинг найбагатших країн світу відповідно до розміру їх ВВП і купівельної 
спроможності на душу населення. Також рейтинг враховує середню вартість життя та темпи 
інфляції. 

Перша десятка найбагатших країн світу – 2016 року: 
1. Катар (ВВП 146,011 тис. доларів США на одного мешканця); 
2. Люксембург (94,167 тис.); 
3. Сінгапур (84,821 тис.); 
4. Бруней (80,335 тис.); 
5. Кувейт (71,600 тис.); 
6. Норвегія (67,619 тис.); 
7. ОАЕ (67,201 тис.); 
8. Гонконг (57,676 тис.); 
9. США (57,045 тис.); 
10. Швейцарія (56,815 тис.). 
У список 25 найбагатших країн світу також увійшли: Саудівська Аравія, Бахрейн, 

Нідерланди, Ірландія, Австралія, Австрія, Швеція, Німеччина, Тайвань, Канада, Данія, Оман, 
Ісландія, Бельгія та Франція [6]. 

Найбагатші країни світу, в основному, входять до інтеграційних об’єднань, що 
дозволяє їм ефективно забезпечувати міжнародну економічну безпеку. 

Люксембург входить до складу ЄС. Швейцарія та Норвегія є частиною Шенгенського 
простору, але не ввійшли до складу ЄС. 

Катар, ОАЕ, Кувейт входять до ОПЕК. Метою ОПЕК є координація діяльності і 
вироблення загальної політики щодо видобутку нафти серед країн - учасниць організації, 
підтримання стабільних цін на нафту, забезпечення стабільних поставок нафти споживачам, 
отримання віддачі від інвестицій в нафтову галузь, що дозволяє країнам-учасницям ОПЕК 
забезпечувати прийнятний рівень економічної безпеки. Країни члени ОПЕК контролюють 
близько 2/3 світових запасів нафти. 

Сінгапур та Бруней входять до складу Асоціація держав Південно-Східної Азії 
(АСЕАН). Метою асоціації було оголошено прискорення економічного розвитку та 
соціального прогресу в краïнах-учасницях, захист миру та стабільності в регіоні, а також 
надання краïнам-учасницям змоги мирного розв'язання спірних питань. Така мета Асоціації 
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держав Південно-Східної Азії є передумовою забезпечення економічної безпеки її країн-
учасниць. 

 
 

Рис. 2. Діаграма розподілу найбагатших країн світу [6] 
 

Гонконг входить до складу Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 
(АТЕС). АТЕС – це форум 21 економіки Азіатсько-Тихоокеанського регіону для співпраці в 
галузі регіональної торгівлі та полегшення і лібералізації капіталовкладень. Метою АТЕС є 
підвищення економічного зростання, процвітання в регіоні та зміцнення азіатсько-
тихоокеанського співтовариства, що дозволяє покращувати забезпечення міжнародної 
економічної безпеки. 

Концепція глобалізації для забезпечення міжнародної економічної безпеки базується 
на: доцільності вільного руху капіталу, товарів, послуг, врахуванні взаємних економічних 
інтересів; економічній підтримці країн, що розвиваються високо розвиненими країнами – 
світовими лідерами. Така підтримка може проявлятися через надання передових технологій, 
інноваційних засад ведення бізнесу та управління, фінансування економіки на пільгових 
умовах. 

Інтеграційні процеси для забезпечення міжнародної економічної безпеки 
характеризуються: 

перебудовою економічної структури окремих країн для боротьби з кризовими 
явищами; 

координацією співпраці держав-учасниць щодо боротьби з фінансовим шахрайством; 
спільним використанням науково-дослідного потенціалу та недопущення зниження 

інтелектуальної безпеки;  
ефективним використанням сировинних ресурсів, створенням та удосконаленням 

міжнародної співпраці, що поглиблює міжнародну спеціалізацію та кооперування 
виробництва для забезпечення виробничої безпеки. 

Забезпечення міжнародної економічної безпеки можливе за досягнення умов: 
ненав’язування країнами своїх «правил гри», гармонізації економічних інтересів країн, 
відсутності примусу та тиску щодо будь-яких аспектів співпраці, невтручання у внутрішню 
політику країни.  



 90

Правове забезпечення міжнародної економічної безпеки можливе при досягненні 
принципу рівноправності всіх країн незалежно від рівня їх розвитку та володіння ними тими, 
або іншими ресурсами. Інституціонально досягнення такого принципу можна забезпечити на 
основі укладення двосторонніх та багатосторонніх договорів між країнами-партнерами, 
створення організацій для забезпечення міжнародної економічної безпеки, створення 
спеціальних програм, або інших документів для забезпечення економічної безпеки країн 
світу. Необхідно створити систему міжнародної економічної безпеки, яка повинна захищати 
держави від дискримінації при активізації міжнародних господарських зв’язків та 
забезпечувати їх рівноправність. Основними об’єктами захисту в такій системі будуть 
підприємства, які ведуть міжнародний бізнес. 
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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ 
 

The article presents the relevance of the study of the problems associated with determining the place of 
Ukraine in the international division of labor and status of research problems. The purpose of this article is to define 
ways of integration of Ukraine into the world economy and the lessons of its place in the international division of labor 
corresponding to his potential. Given the direction of introduction in Ukraine the export-oriented model of economic 
development and priorities due to the state of import policy. The advantages and risks of Ukraine's European 
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aspirations. In conclusion, given the proposals to ensure a worthy place in the international division of labor and 
competitiveness of Ukraine in world economic relations. 
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В статті наведена актуальність дослідження проблем, пов’язаних з визначенням місця України в 
міжнародному поділі праці та стан досліджень проблеми. Метою статті є визначення шляхів щодо 
інтеграції України у світове господарство та заняття нею місця в міжнародному поділі праці, відповідного її 
потенційним можливостям. Наведені напрями впровадження в Україні експортно-орієнтованої моделі 
розвитку економіки та пріоритети, що до проведення державної імпортної політики. Визначені переваги та 
ризики євроінтеграційних прагнень України. В якості висновків наведені пропозиції щодо забезпечення гідного 
місця в міжнародному поділі праці та конкурентоспроможності України в світогосподарських зв'язках. 

Ключові слова: експорт, імпорт, інтеграція, міжнародний поділі праці, політика, світове 
господарство 

 

Специфічною рисою розвитку суспільства в цілому та економік окремих країн, 
зокрема, на протязі декількох останніх десятиліть є постійно зростаюча роль і значення 
зовнішньоекономічної політики, спрямованої на визначення та закріплення відповідного 
місця країни в міжнародному поділі праці та у світовому господарстві в цілому. Розвиток 
економічних відносин в країні та формування внутрішньої регіональної політики країни 
тісним чином пов’язано з розвитком економіки світового господарства, формуванням 
регіональної зовнішньоекономічної й інвестиційної політики з урахуванням вимог 
економічної безпеки. Таким чином, дослідження проблем, пов’язаних з визначенням місця 
країни в міжнародному поділі праці є актуальним та потребує подальшого визначення. 

Дослідженню зазначених проблем, присвячені праці як західних вчених, зокрема 
таких як В. Беренс, М. Бромвич, Дж. Кейнс, Р. Марковіц, Ф. Модігліані, Д. Норткотт, А. 
Тобін, У. Фішер, П.М. Хавранек, У. Шарп та інших, так і вітчизняних і російських 
дослідників. Серед останніх заслуговують на увагу роботи  І. О. Бланка, Б.В. Губського, В.Н. 
Дегтяренка, А.Б. Ідрісова, В.В. Ковальова, В.В. Коссова, І.В. Ліпсіца, Д.Г. Лук’яненка, Ю.Г. 
Лисенка, Ю.В. Макогона, Я.С. Мелкумова, С.І. Пирожкова, П.С. Рогожина, В.М. Хобти, В.Д. 
Шапіро, В.Я. Шевчука та інших дослідників. Наукові праці цих вчених є теоретичною і 
методологічною базою дослідження. Однією з невирішених актуальних проблем є 
недостатня розробленість теоретико-методологічних і практичних положень щодо 
формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики країни щодо 
забезпечення відповідного її місця у світовому господарстві та міжнародному поділі праці. 
[1, с.24 ] 

Метою статті є визначення шляхів щодо інтеграції України у світове господарство та 
заняття нею місця в міжнародному поділі праці, відповідного її потенційним можливостям. 

Україна має в своєму розпорядженні сприятливим геоекономічним положенням: 
займає велику територію на сході Європи, має вихід до Азовського і Чорного морів, 
знаходиться на перетині торгових шляхів з півночі на південь і з заходу на схід, має 
сухопутний і морський кордон з більшістю країн, зацікавлених у розвитку інтеграції з нею. В 
межах послідовно курсу на підключення до загальноєвропейського інтеграційного процесу, 
що проводиться Україною, можливе завоювання вітчизняними суб'єктами економічної 
діяльності вигідних позицій як в міжнародному поділі праці, так і на світовому ринку в 
цілому. В теперішній час є всі підстави стверджувати, що в Україні формуються правові, 
економічні, матеріальні, інституційні та інші передумови для поступового розширення  
впливу її економіки в міжнародний поділ праці та впливу на світове господарство через 
інтеграційну політику, що проводить Україна у відповідності до інтеграційних пріоритетів 
свого розвитку, виходячи з сучасних умов функціонування економіки і в умовах глобалізації 
світогосподарських зв'язків. [2, с.46-47] 

Існують, внутрішні і зовнішні чинники створення в Україні експортно-орієнтованої 
моделі економічного розвитку, що передбачає всебічне використання світових ринків як 
додаткового чинника економічного зростання країни та відповідного місця у міжнародному 
поділі праці. Але, як показує досвід ряду країн світу, впровадження експортно-орієнтованої 
моделі супроводжується виникненням ряду суперечностей, щодо гармонійного розвитку 
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суспільства в цілому та появу проблем зі збалансованістю зовнішньоторговельного балансу 
країни зокрема.[3] Враховуючи на це, паралельно з впровадженням експортно-орієнтованої 
стратегії має здійснюватися обґрунтована імпортозамінна внутрішня політика розвитку 
економіки країни. Необхідно також вживати з боку як законодавчої, так і виконавчої влади 
країни, відповідних протекціоністських заходів стосовно національних виробників. До таких 
заходів, зокрема, можна було б віднести більш жорстке митно-тарифне регулювання імпорту 
і встановлення нетарифних бар'єрів (санітарних, екологічних, технічних, технологічних норм 
і стандартів), які мають створити умови, що сприяють прискореному зростанню власного 
виробництва як базової структури включення України в сучасні цивілізаційні процеси. 

Стабільним сектором у міжнародному поділі праці, не зважаючи на певні політичні 
потрясіння і військові дії на сході країни, залишається металургійна промисловість (зокрема, 
важливим є експортний потенціал чорної металургії), а також видобувна і хімічна (зокрема, 
важливим є експортний потенціал з виробництва мінеральних добрив) галузі промисловості. 
Постійним попитом на світових ринках користуються кольорові метали, уран, вугілля, сталь 
і прокат чорних металів, які спроможні при кардинальній реконструкції вітчизняних 
підприємств підсилити експортний потенціал України та її місце в міжнародному поділі 
праці.  

Особливим чинником, що визначає місце України в міжнародному поділі праці є її 
надзвичайно вигідне географічне положення, що обумовлює можливість розвитку в якості 
пріоритетного напрямку транзитних перевезень вантажів, нафти, газу з євроазіатської 
частини на захід і з півночі на південь Європи і далі на Близький Схід аж до Африканського 
континенту.   

Серед пріоритетів у розвитку експортного сектору доцільно було зосередити увагу на 
високотехнологічних, наукомістких галузей машинобудування (верстати, літаки, ракети, 
судна, прилади, побутову техніку), порошкову металургію, надтверді матеріали, кераміку, 
електрозварювальне виробництво. Техніка і технологія в цих та деяких інших галузях 
забезпечує найбільший рівень додаткової вартості та, в той же час, досягають світового 
рівня, що значно полегшує проблему пошуку й освоєння власної ніші на світових товарних 
ринках, незважаючи на високий рівень конкуренції.  

Розвиток агропромислового комплексу, може забезпечити відповідне місто України в 
міжнародному поділі праці спрямованому на забезпечення сегменту ринку, у першу чергу, 
країни СНД і партнерів із числа країн, що розвиваються. При цьому проведення серйозних 
соціально-економічних й структурних перетворень на селі спроможна перевести сільське 
господарство і виробництво продовольства в розряд високоефективних галузей, що будуть 
визначати, поряд з іншими, значне розширення експортного профілю країни в системі 
міжнародного поділу праці.  

Окремим напрямком при формуванні експортного потенціалу України, за умови 
створення належної виробничої, соціальної і зовнішньоекономічної інфраструктури, може 
бути патентно-ліцензійна торгівля, ноу-хау, інжиніринг, а також надання різноманітних 
послуги, зокрема туристичних. Завдяки цьому Україна може реально і стабільно 
підключатися до найбільш динамічних і вигідних позицій у світовій економіці. 

Серед пріоритетів державної імпортної політики необхідно твердо і однозначно 
зосередити увагу на ввезення сучасної техніки і технології, ноу-хау, інжинірингових послуг 
та створити усі умови (за допомогою відповідної податкової, цінової, кредитної, фінансової і 
валютної державної політики).   Важливе значення має приділятися залученню іноземних 
інвестицій – імпорт іноземного капіталу необхідно забезпечити шляхом надання 
закордонним інвесторам прав і можливостей, адекватних тим, якими користуються 
національні суб'єкти господарської діяльності, а також пільг, що надаються в спеціальних 
економічних зонах або пільг, відповідно до тих що діють на теренах економічно-розвинутих 
країн. За умови об'єднання новітньої технологи з досить високим загальноосвітнім і фаховим 
рівнем українських працівників саме такий підхід дасть бажаний результат. Доцільною була 
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б розробка державної програми технологічної модернізації виробництва на базі закордонних 
технологій із зазначенням джерел фінансування (внутрішніх і зовнішніх) та виділенням 
головних галузей економіки, що є визначальними в системі науково-технічного прогресу. 
Така ретельна увага до імпорту інвестицій в розвиток економіки країни має стати важливим 
додатковим чинником економічного відродження України, створення розвинутого 
експортного сектору. [4] 

Враховуючи на природно-кліматичні умови України і сформовані традиції розвитку 
сільськогосподарського сектора економіки країни на особливу увагу заслуговує напрямок 
імпортних закупівель, що містить у собі сукупність галузей продовольчого комплексу, 
харчової промисловості країни. Оснащення галузей харчової промисловості новітньою 
технікою і технологією, забезпечення умов надійного збереження сільськогосподарської 
продукції лежить в основі рішення продовольчої проблеми і створення необхідних 
експортних ресурсів продовольства.  

Серйозною передумовою виходу України на світові ринки (як постачальника товарів 
та послуг, так і їх покупця) є забезпечення як внутрішньо політичної, так і економічної 
стабілізації (фінансової, бюджетної, цінової та ін.) умов, що мають забезпечити сталий 
розвиток України.  І ця передумова не залежить від вибору географічного середовища, в 
якому найбільш органічно досягається реалізація економічних інтересів країни.  

Територіальна спільність, наявність зручних транспортних комунікацій, майже 
однакові історичні і духовні традиції, постійне прагнення до зближення рівнів економічного 
і науково-технічного розвитку роблять європейський регіон найкращим економічним 
регіоном для реалізації зовнішньоекономічної стратегії розвитку України на етапі 
формування і диверсифікації зовнішньоекономічних зв'язків країни. Тісна орієнтація на 
невимогливі, економічно, технологічно й інфраструктурно нерозвинені ринки країн СНД (в 
першу чергу Росії), рівень яких значно поступається ринкам індустріально розвинених 
держав, призводило до консервації нашої економічної і технологічної відсталості, низької 
якості й невисокої конкурентоздатності українських товарів і послуг.  

Тому, незважаючи на наявні ризики часткової втрати певних ринків і своїх позицій в 
міжнародному поділі праці, необхідний ретельний перегляд всієї сукупності економічних 
зв'язків із іншими країнами світу, оптимізація пріоритетів їх розвитку на основі критеріїв 
доцільності й ефективності, а також відповідності цих зв’язків національним економічним 
інтересам України. Тісне співробітництво з індустріальне розвиненими державами має стати 
одним з головних рушійних сил подальшого удосконалення ринкових перетворень в Україні 
за рахунок того, що: [5, с.317] 

 саме в цих країнах накопичено великий досвід ринкового господарювання, що може 
бути використаний в Україні, з урахуванням певного пристосування і адаптації до її 
специфічних умов; 

 українські товари і послуги можуть вийти на потужні, вимогливі й жорсткі сучасні 
ринки, конкуренція на яких змусить наших підприємців прагнути до якісно нового рівня 
виробництва з урахуванням витрат, якості, дизайну, маркетингу і т. ін.;  

 взаємодія із економічно розвиненими державами створює можливості одержання як 
прямої (цільової) підтримки (як фінансової, так і техніко-технологічної) для подальшого 
розвитку ринкової інфраструктури в Україні, так і іноземних інвестицій, технологій, 
сучасного менеджменту, що вкрай необхідні в умовах поглиблення ринкової трансформації 
економіки України.  

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
1. Конкурентоспроможність України в світогосподарських зв'язках та її пріоритети в 

міжнародному поділі праці має забезпечуватися необхідністю: 
 мати досить розвинутий економічний, науково-технічний і інтелектуальний потенціал 

розвитку економіки країни; 
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 забезпечення сучасної ринкової внутрішньої інфраструктури, яка може забезпечити 
встановлення та підтримання органічного контакту зі світовим господарством; 

 впровадження в життя сильної та акцентованої  на реалізації зовнішньоекономічної 
моделі відстоювання національних інтересів державної стратегії соціально-економічного 
розвитку країни та відповідної внутрішньої і зовнішньої політики.  

2. Для заняття гідного місця в міжнародному поділі праці, відповідного потенційним 
можливостям України необхідно забезпечити: 

 розвиток власних галузей, що мають порівняльні і конкурентні переваги у світовій 
економіці регіонального і глобального масштабу. Мова йде про такі галузі національного 
виробництва, як, зокрема, машинобудування (ракети, судна, літаки, окремі види 
металорізних верстатів, прилади, побутова техніка і т.д.), порошкова металургія, 
виробництво надтвердих матеріалів, електрозварювальна галузь, хімічна промисловість 
(низьковуглецевий ферохром, пропілен, полістирол, поліамідні і поліпропіленові волокна). 
Великі потенційні можливості мають також агропромисловий комплекс України і галузі, 
пов'язані з транзитом через її територію вантажів, нафти, газу, електроенергії та інших 
товарів і послуг;  

 високий рівень внутрішньої інтегрованості вітчизняної економіки шляхом створення 
потужного внутрішнього національного ринку як фундаментальної економічної основи для 
завоювання і закріплення за собою відповідних ніш на гостро конкурентних і високо 
інтенсивних світових ринках товарів і послуг;  

 систематичне і поступальне зміцнення національної валюти з одночасним 
забезпеченням політичної та фінансової стабілізації з покращенням макроекономічних та 
правових умов для розвитку як національного, так і міжнародного підприємництва, від чого 
залежить створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій. 
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В статті розглянуті питання, пов'язані з формуванням оптимального портфелю інноваційних 
проектів, що ґрунтуються на використанні категорій ефективність, ризик, шанс. Особлива увага в статті 
приділена забезпеченню процесу уточнення інформації за допомогою фільтра Калмана. 

Ключові слова: портфель інноваційних проектів, ризики, шанс, ефективність, фільтр Калмана.  
 

Сучасний стан української економіки потребує інноваційного спрямування науково-
технічних, виробничих, соціально-економічних та суспільних процесів. Тому увага влади та 
потенційних інвесторів повинна бути привернута до секторів, де можливе отримання 
прибутку на науковій основі. Один з можливих шляхів привертання уваги – це проведення 
міжнародних економічних форумів інноваційної та інвестиційної спрямованості, націлених 
на розвиток міжнародної економічної інтеграції, демонстрацію існуючих можливостей і 
перспектив розвитку провідних промислових кластерів, розвиток ефективної системи 
державно-приватного партнерства, підвищення конкурентоспроможності регіонів, 
формування стратегії реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні. Результатом такої діяльності можуть стати приклади "інноваційних ривків", 
вибухи інвестиційних інтересів іноземних стейкхолдерів до місцевих компаній.  

Таким чином, набуває актуальності забезпечення обґрунтованості інноваційної 
діяльності і, зокрема, об'єктивізації методик формування інноваційних портфелів. 

Метою роботи є розробка адаптивного підходу до формування оптимального 
інноваційного портфелю на основі фільтра Калмана, що забезпечує можливість послідовного 
уточнення інформації щодо оцінок критеріїв і обмежень у процесі оптимізації портфеля. 

Проблематиці формування інноваційного портфелю в різних галузях економіки 
присвячено значний прошарок наукових розробок багатьох наукових шкіл. Досить повні 
огляди публікацій в напрямках розробки категоріального апарату теорії інновацій, теорії 
ризиків, теорії оптимізації портфелю, стратегічного управління, економічного і 
організаційного впливу інновацій на економіку підприємств в умовах невизначеності 
містяться в монографіях [1, 2, 5] і статтях [3, 4]. Теорію можливостей розглянуто в [8]. 

Разом з тим, аспекти, пов'язані з урахуванням ефекту «бідності» інформації, 
необхідністю отримання уточнення її оцінок при формуванні інноваційного портфелю, 
висвітлені недостатньо. 

Під проектом слід розуміти діяльність, що має початок і кінець, а також реалізується у 
відповідності з міжнародними стандартами проектної діяльності, силами проектної команди 
з передвстановленими ролями і регламентом внутрішньопроектної комунікації [2, с. 23]. 
Портфель – це організована сукупність інноваційних проектів, що керується з єдиних 
методологічних засад, за єдиними правилами, в рамках єдиного консолідованого бюджету 
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портфеля [2, с. 24]. Інноваційність проектів і, відповідно, портфелів пов'язується з ознаками 
інноваційності, досить повний перелік яких наведений в [6, с. 372, с. 379]. 

У подальшому дослідженні будемо спиратися на тріаду "Ефективність"-"Ризик"-
"Шанс", запропоновану в [2]. 

Для категорій ризик, шанс і ефективність використаємо позначення Risk, Chance, ROE 
відповідно. Зауважимо, що ROE – це показник середньоочікуваної віддачі на власний капітал 
станом на останній розрахунковий рік проекту. 

Якщо Іk – інвестиційний бюджет інноваційного проекту Пk, де k = 1, …, K (K > 2 і 
фіксоване), то від величин Іk можна перейти до ваг wk проектів Пk, у портфелі П за формулою 
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Тоді ефективність портфелю може бути подана як зважена по wk ефективність 
проектів ROEk:  
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Якщо сформулювати сподівання по ROE в інтервальному вигляді [ROEmin, ROEmax] і 
встановити норматив ризику як N1, а норматив шансу як N2, то за умов виконання 
нерівностей 

ROEmin < N1 < N2 < ROEmax      (4) 
отримуємо оцінку ризику портфелю 

Risk = Poss {ROE < N1} = (N1 - ROEmin) / (ROEmax - ROEmin)    (5) 
і, аналогічно, оцінку шансу портфелю 

Chance = Poss {ROE > N2} = 1 - (N2 - ROEmin) / (ROEmax - ROEmin).    (6) 
В співвідношеннях (5), (6) символ Poss – це знак можливості. 

Використання нечітко-множинної парадигми передбачає уявлення про ROE як 
нечіткого числа довільного вигляду. ROE подається власними інтервалами α-належності у 
просторі "носій-функція приналежності". В даному випадку α – це рівень приналежності 
носія (в якості якого виступає ROE), що змінюється в межах одиничного інтервалу [0; 1]. 

Порівняння сегментних інтервалів з нормативними рівнями N1 і N2 дозволяє 
отримати локальні оцінки Riskα(N1) та Chanceα(N2). Звідси інтегральна (у нечітко-
множинному уявленні) оцінка ризику і шансу портфелю отримує наступний вигляд 

Risk(N1) = ∫Riskα(N1)dα,       (7) 
Chance(N2) = ∫Chanceα(N2)dα.      (8) 

Якщо ваги {wk} проектів Пk невідомі, то задача формування оптимального 
інноваційного портфелю розглядається за критерієм Chance. Необхідно знайти вектор ваг 
{wk} проектів Пk у портфелі П, для якого  

 kw

NChance )2(max
,      (9) 

ROE({wk}) > fix(ROE),      (10) 
Risk(N1) < fix(Risk),      (11) 
wkmin < wk < wkmax, k =1, …, K,     (12) 
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У співвідношеннях (9)-(13) максимум береться на множині ваг {wk}, які 
задовольняють обмеженням (12)-(13), а fix(ROE) у (10) і fix(Risk) у (11), відповідно, нижня і 
верхня межа для ROE({wk}) і Risk(N1). 

Для розв'язання задачі (9)-(13) в [2, с. 73-77] пропонується градієнтний метод. Але на 
думку автора використання градієнтного методу потребує уточнення через неможливість 
вимірювання градієнту. 

Для процесу формування портфелю інноваційних проектів притаманна властивість, 
що полягає в покроковому уточненні параметрів, які характеризують стан дискретної 
динамічної системи (під нею розуміємо інноваційний портфель). В нашому випадку – це три 
параметри: Risk, Chance, ROE. 

Позначимо Risk, Chance, ROE через x1, x2, x3, відповідно, і утворимо вектор x = [x1, x2, 
x3]

т. Назвемо х вектором стану, який пов'яжемо з моментом часу t (тобто xt). Зазвичай, вектор 
стану xt невідомий, хоча деякі властивості його компонент можна встановити з матеріалу, 
викладеному вище. Для оцінювання xt використовується вектор спостережень, позначаємий 
як yt.  

Рівняння процесу, уточнюючого значення вектора x, запишемо у наступному вигляді 
xt+1 = At,t+1xt + ut       (14), 

де At,t+1 – матриця переходу процесу зі стану xt в стан xt+1. Передбачається, що шум ut 
процесу є адитивним (з декількома джерелами перешкод), білим і гаусовим з нульовим 
середнім вектором і матрицею коваріацій  
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Рівняння вимірювання має наступну форму 
yt = Htxt + vt,        (16) 

де yt – вектор спостережень для моменту часу t; Ht – матриця перетворення, яка відображає 
зв'язок спостережуваних величин yt з вектором оцінюваних параметрів xt. Передбачається, 
що шум vt процесу є адитивним, білим і гаусовим з нульовим середнім вектором і матрицею 
коваріацій  
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Вважаємо, що помилки вимірювань vt некорельовані з помилками процесу ut. 
Система співвідношень (14)-(17) має назву фільтра Калмана [7]. Останній може бути 

ефективно використаний при дослідженні реальних інноваційних портфелів. 
Таким чином, в статті запропоновано адаптивний підхід до формування оптимального 

портфелю інноваційних проектів, який базується на застосуванні тривимірної модифікації 
фільтра Калмана у сполученні з ітеративним пошуком оптимального інноваційного 
портфелю. Подальші дослідження можуть мати практичну спрямованість при формуванні 
реальних портфелів інноваційних проектів підприємства.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

The mechanism of the formation of the free (contractual) prices set as a customer and contractor on an equal 
footing with the conclusion of contract (contract) for construction works. It has been established that a free (to the 
agreement) is formed taking into account the demand and supply of construction products on the basis of the cost of 
having a preliminary nature and defined in the estimates of the customer. 

Keywords: building products, pricing, availability, prices are negotiable 
 

Раскрыт механизм формирования свободных (договорных) цен, устанавливаемых как заказчиком, так 
и подрядчиком на равноправной основе при заключении договора подряда (контракта) на выполнение 
строительных работ. Установлено, что свободная (договорная цена) формируется с учетом  спроса и 
предложения на строительную продукцию на основе стоимости, имеющей предварительный характер и 
определенной в сметной документации заказчика. 

Ключевые слова: строительная продукция, ценовая политика, свободные, договорные цены 
 

Заключение контрактов на конкурсной основе в строительстве в настоящее время 
является наиболее распространенной формой экономических отношений. Распространение 
этой формы заключения контрактов вызвано экономическими соображениями заказчиков и 
инвесторов. Заказчики (инвесторы) получили право определять для себя делового партнера-
подрядчика, в наибольшей степени соответствующего его требованиям и собственным 
возможностям, а подрядчики в условиях жесткой конкуренции на подрядном рынке - 
невольный стимул к повышению производительности труда и качества не только 
строительной, но и проектной продукции. 

Заключение контрактов на конкурсной основе сталкивается с проблемами, 
связанными с неизбежными процедурами организации и проведения подрядных торгов. Эти 
проблемы имеют различные природу, технико-экономическое содержание, степени 
сложности и способы их разрешения, что, в конечном счете, определяет эффективность 
реализации строительной продукции. Одной из актуальных проблем для заказчика является 
принятие решения о проведении торгов, т.е. проблема заключается в ответах на вопросы: 
является ли необходимостью заключение контракта на конкурсной основе; всегда ли торги 
эффективны для заказчика;  как устранить относительно высокую продолжительность 
конкурсных процедур? 

На наш взгляд, обозначенная проблема решается в двух направлениях.  
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Во-первых, заказчик принимает решение об организации и проведении подрядных 
торгов на базе определения экономической эффективности заключения контракта на 
конкурсной основе, используя методику определения экономической эффективности 
заключения контрактов на конкурсной основе. Во-вторых, разрабатывается и внедряется в 
практику отбор претендентов-подрядчиков на участие в торгах и производится оценка оферт 
без экспертных систем, которые позволяют резко сократить продолжительность процедур по 
проведению тендеров и снижают возможности отдельных экспертов лоббировать нужные им 
результаты торгов. Это достигается за счет отказа от необходимости привлечения большого 
количества представителей заказчика (тендерного комитета) и экспертов со стороны. 

Второй, не менее важной проблемой организации и проведения торгов является 
определение победителя торгов. Заказчик в составе тендерной документации выдвигает 
условия и требования к потенциальным предложениям, базируясь на своих потребностях и 
возможностях, как правило, изложенных в бизнес-плане. Сравнивая характеристики 
представленных предложений со своими условиями и требованиями, заказчик, таким 
образом, по своей методике определяет для себя потенциального делового партнера. Как 
правило, приоритетными показателями в такой оценке являются стоимость и 
продолжительность проектирования и (или) строительства, возможность обеспечения 
необходимого качества строительной продукции, опыт работы и т.д.  

Другими словами, проводится определенный перерасчет (расчет бизнес-плана с 
другими исходными данными) эффективности инвестиционного проекта в строительстве. 
Поэтому после принятия предложения от соискателя как от победителя торгов заказчик 
вынужден вносить необходимые корректировки в содержание первоначального 
инвестиционного проекта (бизнес-плана). 

Целью и задачами организации и проведения конкурсных торгов (тендеров) является 
поиск и выбор такого поставщика (подрядчика), строительная продукция, работы и услуги 
которого в наибольшей степени отвечают требованиям, условиям и возможностям заказчика. 
Из этого вытекает, что «проведение торгов» как процесс поиска и выбора поставщика 
(подрядчика) и собственно «торги» как способ заключения контракта имеют, с точки зрения 
экономической оценки, различную: природу и, следовательно, экономический смысл. В 
первом случае это экономическая оценка проведения торгов, во втором - экономическая 
оценка результатов торгов. 

Поскольку проведение торгов - это процесс выбора поставщика (подрядчика) по 
критериям качества, стоимости, сроков и надежности предлагаемых им строительной 
продукции, работ и услуг, то и для экономической оценки проведения торгов необходимо 
использовать следующие показатели [1]: 

1. Экономический эффект проведения конкурсных торгов - обобщающий показатель, 
характеризующий, с одной стороны, насколько подрядчик заинтересовался выдвинутыми 
требованиями и условиями заказчика и насколько он своей продукцией, работами и услугами 
им соответствует, а с другой - насколько цена представленного предложения заинтересовала 
заказчика и отвечает его требованиям, условиям и возможностям. Другими словами, это 
величина достигнутого обеими сторонами согласия, что, собственно, и является результатом 
процесса торгов. Показатель представляет собой разность между средней рыночной ценой 
продукции, работ и услуг и ценой, в наибольшей степени соответствующей требованиям, 
условиям и возможностям заказчика, т.е. ценой победителя торгов, с учетом величины не-
компенсированных затрат заказчика на организацию и проведение торгов, и определяется 
формулой: 

Эпт = Цср – (Цпт + Зпн)   
где Эпт – экономический эффект проведения конкурсных торгов; 

Цср - средняя рыночная цена продукции, работ и услуг или средняя цена 
представленных на конкурс продукции, работ и услуг (в рублях). Средняя рыночная цена 
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может быть определена заказчиком приемлемым для него способом: ресурсным методом, 
экспертным, по объекту аналогу, методом анализа динамики цен на товарном рынке и др. 

Цпт — цена продукции, работ и услуг, представленных победителем на конкурсных 
торгах (если цена в процессе заключения контракта изменилась, то принимается контрактная 
цена) (в рублях). 

Зпн — величина некомпенсированных затрат заказчика (остаток затрат) на 
организацию и проведение конкурсных торгов (в рублях). 

Минимальная величина Зпн может быть равна нулю, а максимальная (при отсутствии 
какой-либо величины компенсации) — некоторой величине Зпн, равной величине 
фактических затрат заказчика на организацию и проведение конкурсных торгов, независимо, 
была какая-то компенсация или не было. 

Экономический эффект проведения конкурсных торгов является абсолютным 
показателем, характеризующим итог процесса торгов. Достоинством этого показателя 
являются, прежде всего, явно выраженная наглядность и простота определения. Кроме того, 
показатель экономического эффекта проведения торгов, определенный таким образом, в 
одинаковой степени удобен при оценке эффекта проведения торгов, как на закупку 
продукции, так и на архитектурно-планировочное проектирование, профессиональное 
управление строительством, проектно-строительные работы, а также предметов торгов, 
материальная реализация (поставки, эксплуатация) которых имеет экономический, соци-
альный, оборонный, научно-технический и другие эффекты. 

2. Экономическая эффективность проведения конкурсных торгов - показатель, 
характеризующий экономию средств заказчика, которую дает один рубль затрат на 
организацию и проведение торгов, и определяется отношением экономического эффекта к 
затратам на организацию и проведение торгов с учетом компенсации этих затрат путем 
продажи конкурсной документации претендентам: 

Эпк = Эпт/ Зпн      
Выбор проектировщиков, подрядчиков, поставщиков технологического оборудования 

обычно осуществляется на конкурсной основе путем проведения конкурса (конкурс – способ 
выявления исполнителя работ, услуг в строительстве, обеспечивающего лучшие условия 
исполнения контракта). 

Используя методику определения экономической эффективности заключения 
контрактов на конкурсной основе, можно оценить потенциального делового партнера 
строительного предприятия.  

Решение о том, какую цену внести, зависит от умения подрядчика ориентироваться в 
ситуации, владеть информацией о потенциальных возможностях других соискателей на 
получение контракта. После тщательной оценки потенциала конкурентов подрядчик 
предлагает свою расчетную цену контракта. Цена контракта (Ц ) в общем виде определяется 
следующим образом [2]: 

Ц = 3 + С              
где 3 — затраты на производство (стоимость работ);  
С — сумма надбавки по капиталу данной организации. 
Участники конкурса вправе получать от организатора открытого конкурса 

разъяснения положений конкурсной документации. Организатор открытого конкурса обязан 
ответить на любые полученные до истечения срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе запросы участников о разъяснениях положений конкурсной документации. 
Организатор открытого конкурса должен направить участникам разъяснения положений 
конкурсной документации в сроки, позволяющие исполнителям своевременно подать заявки 
на участие в открытом конкурсе. 

При оценке участников конкурса комиссия может использовать несколько методов 
оценки участников. Наиболее распространенными являются экономический и балльный 
методы оценки. При использовании экономического метода оценки заявок 
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предусматривается соизмерение показателей, влияние которых достаточно определенно 
может быть выражено в стоимостном выражении: предлагаемая цена предмета конкурса; 
экономические эффекты от принятия альтернативных предложений участника конкурса по 
изменению графика и срокам платежей, по снижению эксплуатационных затрат, по 
сокращению срока исполнения контракта. На основе перечисленных показателей 
определяется интегральный показатель «расчетная стоимость по предмету конкурса». В 
случае, когда условиями конкурса не предусматривается представление претендентами 
альтернативных предложений по графику платежей, уровню эксплуатационных затрат, 
срокам исполнения контракта, экономическая оценка ограничивается экспертизой 
предложенной цены предмета конкурса, сравнения ее с рассчитанной организатором 
конкурса предполагаемой рыночной стоимостью (начальной ценой) предмета конкурса и с 
ценовыми предложениями других участников конкурса. 

При использовании экономического метода оценки минимальное значение 
интегрального стоимостного показателя является критерием выбора победителя конкурса. 
Если экономическая оценка ограничивается только экспертизой предложенной цены 
предмета конкурса, то критерием выбора победителя становится минимум предложенной 
цены или максимальная уступка по отношению к объявленной начальной (стартовой) цене. 

При использовании балльного метода оценки осуществляется установление 
условиями конкурса конкретного перечня и базисной весомости оценочных показателей 
(сумма весомостей используемого перечня показателей составляет 100%), назначение 
экспертами по каждому показателю оцениваемой заявки числа баллов по 10-балльной 
шкале, определение произведения весомостей показателей на число назначенных баллов и 
суммирование указанных произведений по всем показателям, включенным в их перечень 
[3]. При использовании балльного метода оценки максимальное значение суммы 
произведений весомости рассматриваемых показателей на оценочное число баллов по 
каждому показателю является критерием выбора победителя конкурса. Победителем 
открытого признается участник, в заявке которого по экспертной оценке конкурсной 
комиссии предложены лучшие условия выполнения работ.  

С учетом этого, приоритетными показателями, лежащими в основе ценовой политики 
строительного предприятия, являются стоимость и продолжительность проектирования и 
(или) строительства; возможность обеспечения необходимого качества строительной 
продукции;  возможность реализации продукции наименее защищенным слоям населения и 
другим гражданам приобрести  жилье на условиях льготного кредитования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

The methods of stimulating the development of the construction industry, based on the analysis of the 
neoclassical theory of consumer choice and modeling of consumer preferences in the housing market. Proved possible 
to stimulate the construction industry by providing proactive attraction of financial resources for the implementation of 
national housing programs, efficient use of budgetary and extra-budgetary funds of the city, the use of construction 
products sales experience most vulnerable segments of the population in the conditions concessional lending. 

Keywords: promotion, sale, construction products, the cost. 
 

Рассмотрены методы стимулирования развития строительной отрасли, основываясь на 
неоклассической теории анализа потребительского выбора и  моделирования потребительских предпочтений 
на рынке жилья. Доказаны возможности стимулирования развития строительной отрасли на основе 
обеспечения инициативного привлечения финансовых ресурсов для реализации республиканских жилищных 
программ, эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств города, применения опыта 
продаж строительной продукции наименее защищенным слоям населения на условиях льготного 
кредитования.  

Ключевые слова: стимулирование, продажа,  строительная продукция, стоимость. 
 

Высокая степень индивидуализации спроса на строительную продукцию и 
существующие экономические барьеры на вхождение в отрасль порождают ситуацию 
ограниченной конкуренции на рынке строительной продукции как между 
товаропроизводителями и между потребителями, так и в отношениях между отдельными 
заказчиками и подрядчиками. Индивидуализация спроса на готовую строительную 
продукцию стимулирует специализацию строительных предприятий, что само по себе во 
многом предопределяет направление и принципы сегментирования рынка объектов 
недвижимости.  

В совокупности с конструктивной сложностью строительных объектов это 
детерминирует ограниченные возможности стандартизации строительной продукции, а их 
качество зависит от организационно-техническогo уровня управления и производства в 
рамках строительного предприятия и профессионального уровня ее работников. Все это 
может придавать особую ценность готовой строительной продукции, что в значительной 
степени облегчает позиционирование строительной продукции на рынке и ее сбыт.  

Исследование разнообразных аспектов стимулирующего воздействия в условиях 
рынка позволяет конкретизировать понятие «стимулирование сбыта строительной 
продукции» как совокупность методов, приемов и форм, применяемых на протяжении всего 
жизненного цикла строительной продукции в отношении участников рынка с целью 
повышения объема продаж, а значит и рыночного потенциала. 

Потребительские характеристики строительной продукции формируют объективные 
ограничения экстенсивного механического наращивания предложения ее на рынке, что 
проявляется в следующем: удовлетворение потребности в строительной продукции требует 
от покупателя мобилизации значительных финансовых ресурсов; в стимулировании сбыта 
строительной продукции имеется ограничение, так как непрерывное стимулирование сбыта 
потребители могут расценить как симптом ухудшения качества продукции.  

Функционирование на рынке инвестиционных продуктов подталкивает строительные 
предприятия к совершенствованию техники и технологии строительного производства до 
уровня запросов отраслей-потребителей. На этом уровне развития конкурентных отношений 
в строительной отрасли на первый план выходят неценовые способы соперничества между 
строительными фирмами. Главными критериями рыночного успеха выступают качество 
строительной продукции, сроки реализации инвестиционного проекта и эффективность 
маркетинговых мероприятий строительного предприятия. 

В этих условиях для привлечения потенциальных потребителей строительной 
продукции к рынку жилья, система стимулирования сбыта должна предоставлять широкий 
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выбор режимов платежей, особенно на этапе накопления. В случае государственного 
субсидирования жилищного строительства целесообразно стимулировать предварительные 
накопления, чем последующие, так как это наиболее выгодно  для потребителя. В тоже время 
величина платежа потенциальных потребителей зависит не только от длительности 
накопительного этапа и интенсивности накопительных паевых платежей, но и от 
потребительских предпочтений.  

В качестве одного из методов стимулирования сбыта строительной продукции, 
основываясь на неоклассической теории анализа потребительского выбора, нами 
рассматривается возможность моделирования потребительских предпочтений на рынке 
жилья на основе максимизации целевой функции потребления (1), в рамках бюджетного 
ограничения (2) и ограничений, характеризующих рост потребления (3).  

U( )  max,                                                (1) 

Px  ≤V                                                            (2) 
 - 0 >0                                                         (3) 

где U - целевая функция потребления; 

 - вектор потребления жилья; 
Px – вектор цен жилищных расходов; 
V, V0 – доходы потенциальных потребителей; 
 0 – минимальный уровень потребления жилья. 
Решение оптимизационной задачи имеет следующий вид: 
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где, Aj   и B j – коэффициенты целевой функции – характеризуют полезность 
потребления жилья и эластичность целевой функции; 
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Х j
0 –минимальные уровни продаж. 

Х j  - максимальный уровень продаж. 
Учитывая недетерминированный характер процессов на рынке строительной 

продукции и стохастические колебания конъюнктуры, зависящие от социально-
экономических факторов, большие возможности для стимулирования развития строительной 
отрасли может обеспечить инициативное привлечение финансовых ресурсов для реализации 
республиканских жилищных программ, эффективное использование бюджетных и 
внебюджетных средств города, применение опыта сбыта продукции наименее защищенным 
слоям населения и предоставление возможности остальным гражданам приобрести, в 
частности, жилье на условиях льготного кредитования.  

Ситуационный анализ рынка строительной продукции в России в настоящее время 
позволяет сделать вывод, что в большей степени функционирует прямой сбыт, т. е. 
существует рынок «производителя – продавца». При сбыте строительной продукции по 
сравнению со сбытом потребительских товаров каналы товародвижения и сбыта носят одно-
или двухступенчатый характер, чаще прямой: строительное предприятие – потребитель-
заказчик. Поэтому в процессе коммерческой деятельности строительное предприятие 
сталкивается с проблемой реализации своей продукции. В условиях рыночных отношений 
главным для строительного предприятия становится работа на заказ. При этом способе 
производственно-сбытовая функция строительного предприятия нацелена на заранее 
известный рынок [1]. 

Выпуск строительной продукции осуществляется в соответствии с имеющимся 
портфелем заказов, заключенными контрактами, подрядами и предварительными 
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соглашениями на строительство объектов и оказание сопутствующих технических услуг 
(эксплуатация систем теплоснабжения, энергоснабжения, текущего и капитального ремонта 
и т.д.). Заранее оговариваются сроки строительства, проектно-сметная документация, 
технико-экономические характеристики объектов, применяемые строительные материалы, 
изделия, конструкции. 

Проблема стимулирования в данном случае сводится к соблюдению договорной 
дисциплины и взаимных обязательств: строительное предприятие обязано своевременно и 
качественно построить объект и сдать его в эксплуатацию, а потребитель-заказчик должен 
оплатить в указанные сроки полученный объект. 

Обеспечение успеха при этом непосредственно связано со всесторонним изучением 
рынка и рыночных возможностей строительной продукции, в результате чего формируется 
структура строительного производства. Анализ рыночных условий хозяйствования, 
разработка путей и методов внедрения строительной продукции на рынок и расширение 
объемов ее сбыта должны составлять одно из важнейших стратегических направлений 
деятельности строительного предприятия.  

В последнее время появились вертикальные маркетинговые системы, бросающие 
вызов традиционным каналам распределения. Вертикальная маркетинговая система состоит 
из предприятия-производителя строительной продукции, одного или нескольких оптовых 
торговцев и одного или нескольких  розничных торговцев, действующих как единая система. 
В этом случае один из членов канала либо является владельцем остальных, либо 
предоставляет им права торговли, либо обладает возможностью обеспечить их тесное 
сотрудничество. Доминирующей силой в рамках вертикальных маркетинговых систем может 
быть либо строительное предприятие, либо оптовик, либо розничный торговец. 
Вертикальная маркетинговая система возникла как средство контроля канала распределения 
и предотвращения конфликтов между его отдельными членами, преследующими 
собственные  цели. Вертикальная маркетинговая система невелика по размеру, обладает 
большой рыночной вместимостью и исключает дублирование функций. 

В горизонтальных маркетинговых системах строительные предприятия (фирмы) 
готовы объединять усилия в совместном освоении открывающихся маркетинговых 
возможностей (у отдельного строительного предприятия не хватает капитала или 
технических знаний, производственных мощностей или других ресурсов для действия в 
одиночку, либо оно боится рисковать, либо видит в объединении усилий с другими 
предприятиями немалые выгоды для себя). Предприятия могут сотрудничать на временной 
или постоянной основе, а могут создать совместную компанию. Для охвата рынков 
предприятия все чаще прибегают к использованию многоканальных маркетинговых систем. 
Например, предприятие строительной индустрии может реализовать железобетонные плиты 
перекрытия посредством независимых дилеров, торгующих мелким оптом, или напрямую - 
крупным подрядчикам, занимающимся жилищным строительством [2]. 

Работа по планированию и организации каналов сбыта включает в себя три основных 
этапа: анализ видов работ, которые следует выполнить для сбыта строительной продукции и 
продвижения ее на рынок; анализ воздействия факторов на выполнение этих работ; выбор 
индивидуальных представителей сбытовых органов. Стратегия формирования каналов сбыта 
относится к высокоприоритетной области, если выполняется, хотя бы одно из следующих 
условий: целевые рынки требуют пристального внимания; достигнут конкурентный паритет 
по другим элементам маркетинг-микс; реализация стратегии сбыта позволит достичь 
эффекта синергии.  

Одной из ключевых проблем организации стимулирующего воздействия является 
необходимость изменения традиционной системы управления сбытовой деятельностью 
строительного предприятия и на этой основе формирование и становление интегрированных 
сбытовых структур, ориентированных на платежеспособный спрос. Учитывая то, что 
формирование конкурентоспособных интегрированных строительных структур должно 
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инициироваться, прежде всего, собственником, необходим принципиальный методический 
подход к разработке проекта такого объединения, основанного на инициативах 
собственника, заинтересованного в реализации приоритетных программ социально-
экономического развития строительного комплекса [3]. 

В целях обеспечения более эффективной сбытовой деятельности хозяйствующих 
субъектов в настоящее время сформировались и развиваются координированные сбытовые 
структуры, включающие: корпоративные (интегрированные), управляемые 
(контролируемые), договорные структуры. 

В корпоративных (интегрированных) структурах последовательные стадии 
производства и сбыта контролируются единственным владельцем – собственником 
предприятия. В управляемых (контролируемых) структурах последовательные стадии 
производства и сбыта координируются благодаря размерам предприятия или высокой 
репутации качества продукции. Договорные структуры характеризуются тем, что 
независимые предприятия и организации связаны договорными отношениями, в которых 
детально определены права и обязанности участников, координирующих свои действия с 
целью достижения больших коммерческих результатов. 
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У статті проаналізовано основні базові стратегії розвитку підприємства. На основі аналізу різних 
підходів до дефініції розвитку визначено категорію «розвиток підприємства» з позиції розвитку 
телекомунікаційних підприємств. Виділені чинники з урахуванням яких повинен відбуватися стратегічний 
розвиток телекомунікаційного підприємства. 

Ключові слова: стратегічний розвиток, формування стратегії, телекомунікаційне підприємство. 
 

Питання розробки стратегії розвитку на українських підприємствах набувають усе 
більшого значення у зв’язку з необхідністю побудови науково обґрунтованого прогнозу, що 
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має базуватись на використанні інноваційних підходів в умовах глобалізації. У період 
глобалізації економічних процесів, одну з важливих ролей у розвитку підприємств 
відіграють фактори зовнішнього середовища, які впливають на визначення напрямів їх 
розвитку та вибір стратегічних цілей, з точки зору підвищення економічного зростання, а 
також відповідне погодження місії підприємства з цілями конкурентного і споживчого 
середовища, на різних рівнях функціонування економіки. Крім цього, при високих темпах 
науково-технічного прогресу для визначення чітких стратегічних орієнтирів та забезпечення 
стабільного розвитку для підприємства необхідні чітке уявлення і розуміння процесів 
інтеграції національного господарства в єдину міжнародну економічну систему. Негативні 
явища в даній економічній системі, є не тільки наслідком світової фінансово-валютної кризи 
і складної політико-економічної ситуації в країні, але також і відображенням проблем 
внутрішнього характеру, які в значній мірі спровоковані неадекватними рішеннями керівних 
органів. В таких умовах підприємства дезорієнтовані у виборі, постановці і здійсненні своїх 
цілей, а також використанні найбільш ефективних механізмів їх досягнення. 

Відсутність державних пріоритетів у розвитку економіки і довгострокових програм їх 
досягнення, а також нестабільність у світовій і вітчизняній економіці і, відповідно, попиту на 
продукцію, що експортується, призвели до суттєвого погіршення загальних показників по 
Україні та діяльності підприємств. Поряд з відсутністю національних пріоритетів виникає 
проблема, пов’язана з необхідністю виявлення негативних факторів, які перешкоджають 
здійсненню стратегій розвитку та ефективному розвитку національної економіки та її 
невід’ємних елементів – суб’єктів підприємництва. 

Незважаючи на наявність великої кількості досліджень, присвячених формуванню 
стратегії розвитку підприємств, а також досить глибокого опрацювання питань, пов’язаних з 
теорією і методологією розробки стратегії на підприємстві, особливості впливу зовнішнього 
середовища і формування відповідної реакції підприємств в період глобалізації є актуальним. 
Внаслідок чого виникає суттєва необхідність розробки теоретичних аспектів даної проблеми 
і методологічних підходів, що дозволяють підприємствам створити механізми дієвого 
протистояння негативним явищам зовнішнього середовища і ефективно функціонувати з 
урахуванням реального стану в період глобалізації економіки, а також формувати свою 
стратегію розвитку. 

Зміни у зовнішньому середовищі діяльності підприємств вимагають вирішення таких 
завдань, які змушують шукати нові підходи і методи вирішення проблем, пов’язаних з 
визначенням стратегічних пріоритетів розвитку підприємства в умовах глобалізації, і 
ефективним формуванням та реалізації стратегії розвитку підприємств. 

Найбільш повне визначення поняттю стратегії дає О. Виханський – стратегія 
визначається як «довгостроковий, якісно певний напрям розвитку організації, що стосується 
сфери і форм її діяльності, системи взаємин усередині організації, а також позиції організації 
в навколишньому середовищі, що приводить організацію до її цілей». У наведених 
визначеннях робиться акцент на довгостроковість напрямків розвитку. Однак обрані 
напрямки і пріоритети підприємства під час його функціонування можуть змінюватися. Це 
може бути обумовлено як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками, які впливають на 
формування стратегії або примушують підприємства до певних дій. Крім того, як 
зазначалося, зміни в зовнішньому середовищі можуть прямо або побічно впливати на зміну 
стратегічних напрямків діяльності підприємств аж до зміни місії, тобто основної мети 
існування підприємства. Внаслідок цього доцільніше розглядати стратегію розвитку 
підприємств як напрямок з виділенням пріоритетів в досягненні цілей і реалізації конкретних 
функцій управління в умовах мінливого зовнішнього середовища для поліпшення кількісних 
і якісних характеристик результатів діяльності підприємства.  

Розглянемо найпоширеніші стратегії розвитку підприємств, які називаються 
базисними [1, 2]. Вони відбивають підходи до зростання підприємства та пов’язані зі зміною 
стану одного чи кількох елементів: продукту, ринку, галузі, технології. Кожний із елементів 
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може перебувати в одному з двох станів: існуючому чи новому. Наприклад, щодо продукту, 
то це може бути рішення робити той самий продукт, або переходити до виробництва нового. 

Першу групу базисних стратегій становлять стратегії концентрованого зростання, які 
пов’язані зі зміною продукту і (або) ринку. При використанні цієї стратегії підприємство 
намагається поліпшити або виробляти новий продукт, не змінюючи галузі. Підприємство 
веде також пошук можливостей поліпшення свого положення на існуючому ринку або ж 
переходу на новий ринок. Необхідно зазначити, що конкретні типи стратегій 
концентрованого зростання такі: 

- стратегія посилення позиції на ринку, коли підприємство робить усе, щоб з 
продуктом на ринку завоювати кращі позиції. Реалізація цієї стратегії потребує великих 
маркетингових зусиль, здійснення горизонтальної інтеграції, за якої підприємство 
намагається встановити контроль над своїми конкурентами; 

- стратегія розвитку ринку полягає в пошуку нових ринків для вже виробленого 
продукту; 

- стратегія розвитку продукту допускає зростання за рахунок виробництва нового 
продукту, який буде реалізовуватися на вже освоєному підприємством ринку. 

Стратегії інтегрованого зростання пов’язані з розширенням підприємства шляхом 
додавання нових структур. Підприємство може використовувати такі стратегії, якщо воно 
перебуває в сильному бізнесі, не може здійснювати стратегії концентрованого зростання, в 
той же час інтегроване зростання не суперечить його довгостроковим цілям. Підприємство 
може здійснювати інтегроване зростання шляхом придбання власності або розширення 
зсередини. При цьому в обох випадках змінюється положення підприємства всередині галузі. 
Необхідно виділити два основних типи стратегій інтегрованого зростання: 

1. Стратегія зворотної вертикальної інтеграції спрямована на зростання підприємства 
внаслідок придбання або ж посилення контролю над постачальниками. Підприємство може 
або створювати дочірні структури, що здійснюють постачання, або ж приєднувати компанії, 
які вже здійснюють постачання. Реалізація стратегії зворотної вертикальної інтеграції може 
дати підприємству дуже сприятливі результати, пов’язані з тим, що зменшиться залежність 
від коливання цін на комплектуючі і запитів постачальників. Більше того, постачання як 
центр витрат для підприємства можуть перетворитися на центр доходів. 

2. Стратегія прямої вертикальної інтеграції виражається зростанням підприємства за 
рахунок придбання або ж посилення контролю над структурами, що знаходяться між 
підприємством й кінцевим споживачем, а саме – системами розподілу та продажу. Такий тип 
інтеграції надзвичайно вигідний, якщо посередницькі послуги дуже розширюються з якісним 
рівнем роботи. 

Стратегія диверсифікованого зростання реалізується тоді, коли підприємство далі не 
може розвиватися на цьому ринку з цим продуктом у рамках цієї галузі. Основні фактори, які 
обумовлюють вибір стратегії диверсифікованого зростання: 

– ринки в стані насичення або ж скорочення попиту на продукт, який перебуває в 
стадії занепаду; 

– поточний бізнес потребує значних грошових надходжень, які можуть бути вкладені 
в інші більш прибуткові сфери бізнесу; 

– новий бізнес може викликати ефект синергії за рахунок ефективного використання 
устаткування, комплектуючих виробів, сировини тощо; 

– антимонопольне регулювання не дає змоги далі розширювати бізнес у рамках галузі; 
– скорочення податкових витрат; 
– полегшення виходу на світові ринки; 
– залучення нових кваліфікованих службовців або ефективне використання 

потенціалу наявних спеціалістів. 
Розглянемо основні стратегії диверсифікованого зростання: 
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– стратегія центрованої диверсифікованості ґрунтується на пошуку та використанні 
додаткових можливостей виробництва нових продуктів на освоєному ринку. Тобто існуюче 
виробництво залишається в центрі бізнесу, а нове виникає з урахуванням існуючих 
технологій використання спеціалізованої системи розподілу; 

– стратегія горизонтальної диверсифікованості допускає пошук можливостей 
зростання на існуючому ринку за рахунок нової продукції, яка потребує нової технології. За 
такої стратегії підприємство орієнтується на виробництво технологічно не пов’язаних 
продуктів, які використовували б наявні можливості підприємства, наприклад, у сфері 
постачань. Новий продукт має бути орієнтований на споживача основного продукту, 
супутньому за своїми якостями вже виробленому продукту. Важливою умовою реалізації 
цієї стратегії є попередня оцінка підприємством власної компетентності у виробництві 
нового продукту; 

– стратегія конгломеративної диверсифікованості полягає в тому, що підприємство 
розширюється за рахунок виробництва технологічно не пов’язаних із вже виробленими 
новими продуктами, які реалізуються на нових ринках. Це одна із найскладніших для 
реалізації стратегій розвитку, тому що її успішне здійснення залежить від багатьох чинників, 
зокрема від компетентності наявного персоналу й особливо менеджерів, сезонності ринку, 
наявності необхідних фінансових ресурсів тощо. 

Стратегія розвитку підприємства формується в результаті вивчення зовнішнього 
середовища і можливих внутрішніх перспектив його діяльності з урахуванням 
непередбачених ринкових обставин. Вона полягає у встановленні довгострокової орієнтації 
підприємства на будь-який вид виробничої діяльності та відповідного або планованого 
положення як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Крім того, у ході планування 
враховуються можливі стратегії розвитку наступних ринкових послуг на підприємстві: вихід 
на ринок з новим продуктом, залучення нових постачальників і споживачів товарів, 
розширення або припинення виробництва та продажу існуючих товарів та послуг. 

Сталий розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури є найважливішою 
передумовою для підвищення конкурентоспроможності економіки та інтеграції України у 
глобальне інформаційне суспільство, дозволяє розширити можливості людини отримувати 
доступ до національних та світових інформаційних ресурсів, поліпшити умови та якість 
життя. Розвиток телекомунікаційного підприємства на сьогодні відбувається під впливом 
НТП та перманентного оновлення техніки та технологій, структурних ринкових зрушень та 
змін споживчих пріоритетів, зміни світової кон’юнктури на телекомунікаційних ринках та 
постійної конвергенції послуг та мереж. Таким чином, на основі аналізу різних підходів до 
дефініції розвитку та виокремлення на основі цього основних складових, категорію 
«розвиток підприємства» з позиції розвитку телекомунікаційних підприємств можна 
трактувати як процес стратегічних кількісних та якісних змін економічної, організаційної, 
технологічної, соціальної, інноваційної та інших складових системи, що відбуваються на 
основі програмно-цільового підходу, потребує формування відповідної стратегії та 
призводить до переходу підприємства як системи на новий якісний рівень, що 
відображається посиленням конкурентоспроможності, підвищенням інвестиційної 
привабливості та покращенням фінансово-економічних показників діяльності підприємства. 

Розвиток сучасного телекомунікаційного підприємства повинен здійснюватися так, 
щоб усі зміни, що відбуваються на підприємстві, в його технологічному комплексі, 
виробничій, ринковій, організаційній і управлінській діяльності були спрямовані на 
впровадження інновацій. Особливості діяльності в сфері зв’язку та інформатизації (відносно 
до телекомунікаційних підприємств) визначаються, насамперед, інфраструктурним 
характером цієї сфери економічної діяльності, що обслуговує населення та суспільне 
виробництво, ростом ролі засобів зв'язку та інформатизації в сучасному житті, високою 
соціальною значимістю телекомунікаційних та поштових послуг тощо. З огляду на 
особливості сфери послуг зв’язку та інформатизації та безпосередньо діяльності 
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телекомунікаційних підприємств стратегічний розвиток повинен відбуватися з урахуванням  
таких чинників: 

– цілей телекомунікаційних підприємств, спрямованих на одержання 
підприємствами прибутку, достатнього для розвитку матеріально-технічної бази та 
соціальних заходів; 

– потреб споживачів, зацікавлених у найбільш повному задоволенні потреб у 
послугах, збереженні доступності основних телекомунікаційних послуг; 

– інтересів суспільства в цілому, тому що без розвинених телекомунікацій 
неможливо ефективне функціонування економіки, державне управління, підвищення якості 
життя громадян тощо.  

Враховуючи ці чинники, можна стверджувати, що комерційний підхід в діяльності 
телекомунікаційних підприємств не повинен завдати шкоди споживачам через скорочення 
виробництва нерентабельних і низькорентабельних послуг або підвищення на них тарифів. 
Для досягнення бажаного балансу необхідно йти на компроміси, спрямовані на врахування 
суперечливих вимог учасників ринку, здійснювати пошук рішень, які враховують соціально-
економічні процеси в суспільстві, при цьому не обмежуючи науково-технічний і соціальний 
прогрес. 

Таким чином, в умовах пов’язаних з глобалізацією економіки і високими темпами 
науково-технічного прогресу при різкій зміні політико-економічного середовища, 
підприємству необхідно формувати стратегію свого прогресивного розвитку, що має 
базуватися на використанні інноваційних підходів. 
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У статі розглянуто та проаналізовано зміст понять ,,конкурентоспроможність підприємства”, 
,,конкурентний потенціал підприємства”. Досліджено засади системного управління конкурентним 
потенціалом підприємства. Визначено основні принципи формування та оцінки структурних елементів 
конкурентного потенціалу.  
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Входження промислових підприємств України в систему міжнародної конкуренції 
активізує проблему організації управління конкурентним потенціалом як одну з 
найважливіших проблем удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 
підприємства, при цьому більшість проблем, пов’язаних з оцінкою та формуванням 
конкурентного потенціалу,  насьогодні ще не вирішено. Тому пошук шляхів формування 
висококонкурентної національної економіки є на сьогодні ключовим питанням, що 
підтверджується результатами рейтингів провідних міжнародних організацій, згідно з якими 
Україна посідає одне із останніх місць серед досліджуваних країн.  За таких умов  метою 
удосконалення системи управління конкурентоспроможністю є підвищення ефективності 
діяльності підприємства на основі розробки механізму комплексної оцінки і обґрунтованості 
всіх управлінських рішень з точки зору їх впливу на підвищення конкурентоспроможності. 
Система управління останньою представляє собою комплекс взаємопов’язаних елементів, які 
функціонують у часі як єдине ціле, вирішуючи при цьому головне завдання – забезпечення 
досягнення запланованих стратегічних цілей підприємства. 

Для того, щоб система досягла своїх максимальних можливостей, необхідно 
належним чином сформувати її внутрішню структуру та процес управління. Оскільки будь-
яке підприємство – це цілеспрямована, керована система, то визначення його конкурентного 
потенціалу має враховувати  цілеспрямований характер діяльності останньої.  

Будучи однією із форм методологічного знання, системний підхід має стати 
ключовим в дослідженні проблеми управління конкурентним потенціалом  [1], оскільки 
однією з найбільш трудомістких та малодосліджених в теорії та практиці управління 
підприємством є задача побудови організаційно-управлінських механізмів формування 
ефективно функціонуючого конкурентного потенціалу. 

На підприємстві необхідно систематично проводити діагностику і моніторинг 
конкурентного потенціалу, який забезпечує отримання інформації про стан та можливі 
шляхи найбільш ефективного використання потенціалу в часі, а також визначає не тільки 
напрямки, але й можливості реалізації конкурентної стратегії. 

Модель конкурентоспроможного потенціалу підприємства визначається: обсягом та 
якістю наявних у нього ресурсів (чисельністю працівників, основними виробничими та 
невиробничими фондами, матеріальними запасами, фінансами та нематеріальними 
ресурсами – патентами, ліцензіями, інформацією, технологією); здібностями співробітників, 
їх освітніми, кваліфікаційними, психофізіологічними та мотиваційними якостями; здатністю 
менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси; інноваційними можливостями; 
інформаційними можливостями; фінансовими можливостями [2]. 

Не беручи до уваги величезну кількість наукових підходів до оцінки конкурентного 
потенціалу підприємства головне завдання подальших розробок в рамка означеного 
дослідження полягає у встановленні найбільш оптимального підходу до визначення рівня 
конкурентного потенціалу, який би був інтегральним і враховував потенційні можливості 
підприємства з урахуванням умов забезпечення ринку конкурентною продукцією та стану 
фінансово-господарської діяльності підприємства.  

 Саме структура конкурентного потенціалу, діагностика та аналіз його елементів 
складають основу управління конкурентоспроможністю підприємства, чим й обумовлюють 
головну мету роботи та необхідність детального визначення особливостей кожного його 
елемента.  

Узагальнюючи підходи авторів до визначення конкурентного потенціалу, можна 
стверджувати, що він є відбиттям стану внутрішнього середовища підприємства і є 
одночасно, як самостійною системою, так і системою більш високого порядку 
(підприємства), а тому йому притаманні конкретні властивості [3]. 

Кожен з елементів конкурентного потенціалу має свої специфічні цілі використання 
та розвитку, знаходиться під впливом розмаїття факторів, виступаючи при цьому сильною 
або слабкою стороною підприємства.  
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Конкурентний потенціал підприємства як інтегральний показник є результатом 
сукупної дії локальних потенціалів. Структурування конкурентного потенціалу підприємства 
дозволяє: оцінювати рівень розвитку кожного локального потенціалу та сконцентрувати 
зусилля управління у найбільш пріоритетному напрямку; використовувати повний набір 
стратегічних можливостей, визначати пріоритети в розвитку відповідно до намічених цілей; 
відображати послідовність стратегічного планування і управління як в цілому на 
підприємстві, так і окремо в структурних підрозділах з метою ефективного функціонування 
на ринку. 

Головна складність аналізу структури конкурентного потенціалу полягає в тому, що 
всі його елементи функціонують одночасно та в сукупності. У зв’язку з цим, закономірності 
в його розвитку можуть бути розкриті тільки в поєднанні, а не як окремо визначені 
закономірності розвитку  складових. Але це не виключає можливості та необхідності 
структурування конкурентного потенціалу, а також визначення співвідношення між його 
складовими [4]. 

В основу формування системи показників конкурентного потенціалу має бути 
покладено наступні принципи: використання комплексного підходу під час оцінки; проста 
структура показників при максимальному використанні вихідної інформації з урахуванням 
реальних можливостей розширення інформаційної бази у випадку такої потреби; 
,,прозорість” схеми розрахунку показника; урахування порівнянності показників з  іншими 
підприємствами. 

Відповідно з цими принципами, оцінка конкурентного потенціалу має бути 
комплексною, з використанням цілісної системи показників, яка дозволяє виявляти резерви 
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.  

Формування конкурентного потенціалу безпосередньо пов’язано з можливостями 
виробничого потенціалу підприємства. 

Виробничий потенціал можна визначити як здатність підприємства виробляти 
максимально можливий обсяг споживчих вартостей на базі повного використання наявних у 
його розпорядженні техніки, технології, науково-технічної інформації і природних ресурсів. 
Оскільки вибір розрахункових показників здійснюється для побудови методики оцінки стану 
конкурентного потенціалу саме українських підприємств, то, на наш погляд, найбільш 
прийнятними для проведення аналізу виробничого потенціалу є наступні показники : 
фондовіддача, матеріаловіддача, рівень завантаження виробничих потужностей, коефіцієнт 
зносу основних фондів підприємства, коефіцієнт оновлення основних фондів підприємства.  

Стан фінансового потенціалу підприємства та якість управління ним визначає його 
конкурентоспроможність, ділову активність, рівень реалізації економічних інтересів. 

Фінансовий потенціал підприємства є комплексним поняттям та характеризується 
системою показників, які відображують наявність і розміщення засобів, реальні та 
потенційні фінансові можливості. Основними з них є: склад та структура активів 
підприємства, обсяг виробленої продукції та послуг, загальні витрати на виробництво, 
структура витрат, структура оборотних засобів та період їх обігу, платоспроможність, 
інтенсивність інвестицій, норма прибутку, рентабельність продукції. 

Фінансовий потенціал підприємства як складова конкурентного потенціалу, має 
характеризуватися стійкою платоспроможністю, достатньою забезпеченістю власними 
оборотними коштами та ефективним їх використанням, чіткою організацією розрахунків, 
наявністю стійкої фінансової бази. Обов’язковою і важливою складовою фінансового аналізу 
має бути оцінка показників рентабельності підприємства, яку в різних джерелах 
пропонується здійснювати за такими показниками: рентабельність продажів; рентабельність 
основної діяльності; рентабельність основного капіталу; рентабельність власного капіталу; 
період окупності власного капіталу; рентабельність усього капіталу підприємства; 
рентабельність активів. 
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Для детальної оцінки ліквідності, платоспроможності і кредитоспроможності 
підприємства рекомендують використовувати більш широке поле показників: величина 
власних оборотних коштів; маневреність власних оборотних коштів; коефіцієнт покриття 
поточний; коефіцієнт покриття загальний; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт 
платоспроможності; чистка оборотних коштів в активах та ін. 

Фінансовий потенціал є основним елементом структури конкурентного потенціалу і 
забезпечує: фінансування витрат на формування структури управління; фінансування 
процесу підготовки та трансферу високопрофесійних кадрів; фінансування вдосконалення 
виробництва; створення стабілізаційного фонду; фінансування проведення маркетингових 
досліджень. 

Управлінський потенціал підприємства характеризується  здатністю його системи 
управління забезпечувати стійке становище на ринку, а також сприяти економічному 
розвитку. Він визначається рівнем прогресивності організаційної структури управління 
підприємством, якістю організації виробництва і праці, методів і засобів управління 
персоналом. 

Управлінський потенціал підприємства забезпечує ефективність конкурентного 
потенціалу, яка досягається завдяки гнучкості керівництва на всіх стадіях управління, його 
творчої активності та здатності приймати рішення в умовах ризику та невизначеності, а 
також вміння адекватно реагувати на ці зміни. Якщо поглянути на ефективність діяльності 
керівництва підприємства очима інвестора, то першочерговим показником, який має 
охарактеризувати цю складову є рентабельність власного капіталу і, як наслідок, 
рентабельність інвестицій. 

Але не варто обмежуватися фінансовими показниками, до складу оціночних 
показників управлінського потенціалу доцільно включити показники організаційної 
структури, зокрема: коефіцієнт структурної напруженості; коефіцієнт відповідності посаді. 

Управлінський потенціал, здійснюючи вплив на елементи структури стратегічної 
гнучкості підприємства: формує ефективну структуру управління підприємством; дає 
можливість виробництву швидко та якісно адаптуватися до нових змін; забезпечує 
ефективне планування та розподілення фінансових ресурсів; зумовлює оперативне вивчення 
ринку і розробку ефективної маркетингової стратегії; забезпечує своєчасність адаптації 
кадрів для розробки нововведення. 

Трудовий потенціал може істотно впливати на конкурентоспроможність підприємства 
за умови, що всі основні складові технології роботи з персоналом – набір, адаптація, оцінка 
результатів праці, сучасні форми мотивації та організація праці, об’єднані в єдину програму. 

Від кількісної і якісної збалансованості та рівня використання трудового потенціалу 
значною мірою залежать високі кінцеві показники господарської діяльності, досягнення 
конкурентних переваг, можливості забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку 
підприємства та економічного зростання.  

Через відсутність методичної бази для детального дослідження якісних показників 
трудового потенціалу та з метою виконання функцій у ринкових умовах господарювання, 
їхнього подальшого кількісного оцінювання є необхідність розгляду таких показників: 
продуктивність праці, коефіцієнт кадрового забезпечення, динаміка частки працівників з 
вищою освітою, науковим ступенем; коефіцієнт соціальної захищеності кадрів, коефіцієнт 
стабільності кадрів,  коефіцієнт мотивації працівників.  

Синонімом успішного розвитку підприємства та комплексною характеристикою його 
здатності до інноваційної діяльності виступає інноваційний потенціал. Світовий досвід 
свідчить про те, що подолати інноваційну стагнацію тільки за допомогою інвестицій 
неможливо. Причина низького рівня інноваційного потенціалу більшості підприємств 
частково пов’язана зі схильністю керівників уникати ризиків, а також з численними 
перешкодами на шляху інноваторів, недостатнім рівнем культури професійної діяльності та 
виробничих відносин. Саме це й обмежує можливості перетворення технологічних досягнень 
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в комерційну вигоду. 
Інноваційний потенціал визначає позиції підприємства за науково-технічним рівнем 

випуску продукції, а тому основні завдання щодо його формування полягають у такому: 
розробка інноваційних проектів, заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності; 
впровадження нових досягнень, розробка прогресивних нормативів, які забезпечують випуск  
конкурентоспроможної продукції. 

Інноваційний потенціал підприємства – це сукупність інноваційних ресурсів, які 
взаємодіють між собою і знаходяться під впливом умовно забезпечуючих чинників. Це 
сприяє  оптимальному використанню цих ресурсів та досягненню запланованих орієнтирів 
інноваційної діяльності та підвищенню конкурентоспроможності в цілому по підприємству. 

З економічної точки зору, на думку найавторитетніших учених світу, що вивчають цю 
проблему (Д. Белл, Т. Стюарт), інтелектуальний потенціал є сукупністю знань, навичок, 
умінь людини, її мобільності (здатності до сприйняття нової інформації, навчання, 
перепідготовки, адаптації до нових умов) і креативності із забезпеченням можливості 
створення додаткового продукту у процесі руху інтелектуального капіталу, а також деяких 
структурних матеріальних об’єктів (баз даних, програмного забезпечення, систем 
управління) [6]. 

У повній мірі за високий рівень інноваційного потенціалу підприємства відповідає 
науково-дослідницький потенціал, який характеризує наявність заділу результатів науково-
дослідницьких робіт, достатнього для генерації нових знань, здатність проведення 
досліджень з метою перевірки ідей новацій і можливості використання новацій у 
виробництві нової продукції. 

Слід зазначити, що науково-дослідницький потенціал включає здатність проектних і 
конструкторських підрозділів, а також виробничого апарату практично реалізовувати 
результати дослідження, тобто науково-дослідницький потенціал представляє собою сучасну 
форму інтеграції потенціалу науки і потенціалу сфери застосування знань. 

Через відсутність оптимізованої методичної бази для детального дослідження якісних 
показників інноваційного потенціалу та через його високу контекстно-чутливу залежність, 
для кількісного оцінювання  необхідно розглядати такі показники: частка щорічного 
оновлення продукції в загальному обсязі виробництва, питома вага витрат на НДДКР у 
загальній сумі витрат підприємства, рентабельність інновацій, рентабельність інвестицій, 
спрямованих в інноваційну діяльність підприємства, динаміка частки іноземних інвестицій, 
спрямованих в інноваційну діяльність підприємства.  

Маркетинговий потенціал як структурний елемент конкурентного потенціалу, 
націлений на гнучке та постійне реагування на зміни умов збуту шляхом використання 
ситуаційного підходу в прийнятті рішень, реалізації проактивної організаційної стратегії, яка 
забезпечує управління та контроль за ринковими процесами. Маркетинговий потенціал 
підприємства може бути охарактеризований продуктивністю роботи маркетингових служб 
підприємства, яка оцінюється достовірністю досліджень, проведених цими службами, та їх 
рекомендацій.  

Кількісне оцінювання маркетингового потенціалу підприємства має використовувати 
такі показники: рентабельність продажів, темп зростання обсягів реалізації продукції, рівень 
ефективності маркетингової діяльності, коефіцієнт виконання договірних угод, динаміка 
частка експорту основної продукції в загальному обсязі реалізації 

Маркетинговий потенціал підприємства своїм впливом забезпечує:  ефективну роботу 
структури управління;  зменшення асигнувань на трансфер і навчання персоналу;  об'єктивні 
вимоги до виробництва нового продукту;  приріст фінансових ресурсів;  ефективну 
маркетингову кампанію 

Як складова конкурентного потенціалу підприємства, інформаційний потенціал – це 
сукупність інформаційних ресурсів, які забезпечують генерацію та накопичення знань, 
фактів, правил. Інформаційні ресурси слід розглядати як вихідний фактор людської 
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діяльності, основу якого становить інформація. Саме інформація надає можливості 
цілеспрямовано формувати і розвивати інформаційний потенціал підприємства, 
оптимізувати систему управління підприємством, знизити ступінь ризику в прийнятті 
управлінських рішень [7]. 

Інформаційна система конкурентного спостереження має бути чітко налагодженою і 
продуктивно функціонуючою з метою визначення стратегічно важливих видів конкурентної 
інформації, встановлення її джерел, отримання і перевірки інформації на ступінь 
достовірності і надійності, її інтерпретації і систематизації; ефективної циркуляції інформації 
в межах підприємства. За умов відсутності методичної бази щодо кількісного оцінювання 
інформаційного потенціалу підприємства, вважаємо за доцільне використовувати наступні 
якісні характеристики: ефективність системи звітності; захист інформації від 
несанкціонованого доступу; захист юридичної значимості електронних документів; захист 
від несанкціонованого копіювання цінної та секретної інформації; своєчасність отримання 
інформації; надійність та достовірність інформації; швидкість оброблення інформації.  

Основні функції які покладено на систему управління конкурентним потенціалом 
підприємства мають зводитися до: формування системи показників, параметрів та критеріїв 
управління конкурентним потенціалом; оцінки ступені достатності конкурентного 
потенціалу для утримання конкурентоспроможності на досягнутому рівні; оцінки ступені 
гнучкості конкурентного потенціалу; аналізу і оцінювання реалізації процесів розвитку 
конкурентного потенціалу з метою подальшої їх координації та контролю; пошуку  нових 
перспективних можливостей та аналітичного супровіду прийняття стратегічних рішень, 
щодо їх реалізації.  
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ПРОМЯНА НА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА 

 

On the one hand, the firm culture is a set of shared beliefs, values and norms that affect the way employees 
think and feel and how we behave. 

On the other hand, modern environment requires organizations continuously to change not only the products 
and services on the market for end customers as well as changes in management methods and tools. In practice often 
seen optimize the organizational structure, the manner of execution of the process and others. 



 115

The heads of the organizations establish the need for a change in firm culture 
Challenge for heads of organizations is the necessary to change their firm culture. A choice of an appropriate 

management tool for the organization and the individual and unique interior and exterior environments. 
This article examines, presents and compares different set of management tools to change the firm culture. 
Keywords: firm culture, change of firm culture, management tools to change the firm culture, models for 

change firm culture. 
 

От една страна, фирмената култура представлява съвкупност от споделени убеждения, ценности и 
норми, които влияят на начина, по който служителите мислят и чувстват и на начина, по който се държат. 

От друга страна, съвременната обстановка изисква от организациите непрекъсната промяна не 
само на предлаганите продукти и услуги на пазара за крайните клиенти, а също така и промяна в 
управленските прийоми, с които боравят ръководителите. В практиката често се наблюдава оптимизиране 
на организационната структура, на начина на изпълнение на процеса и други. 

Именно, за да отговорят на изискванията на обстановката, ръководителите на организациите  
установяват нуждата от промяна на фирмената култура  

Предизвикателство пред ръководителите на организациите, които са установили, че е необходимо да 
се промени фирмената им култура, представлява изборът на подходящ управленски инструмент за 
организацията и индивидуалната и уникална вътрешна и външна среда. 

Настоящата статия изследва, представя и сравнява различен набор от управленски инструменти за 
промяна на фирмената култура. 

Ключови думи: фирмена култура, промяна на фирмена култура, управленски инструменти за промяна 
на фирмената култура, модели за промяна на фирмената култура. 

 

Въведение 
Съвременната бизнес обстановка, характеризираща се с динамично развитие на 

конкуренцията и технологиите, влиянието на глобализацията, непрекъсната промяна в 
желанията на клиентите, несъмнено води до промяна не само на предлаганите продукти на 
пазара за крайните клиенти, в управленските прийоми, с които боравят ръководителите, но и 
в търсенето и оптимизирането на процесите вътре в организацията. Често се налага 
оптимизиране на организационната структура, на начина на изпълнение на процеса, 
въвеждане на проектно управление, както и промяна на мисленето. От години наред във 
фокус попада управлението на културата в организацията като основна част от задълженията 
на ръководителите. От тази гледна точка промяната на фирмената култура е желан и 
необходим процес за успешното развитие и управление на съвременните организации. 
Изложението по-долу разглежда и анализира различни управленски инструменти за промяна 
на фирмената култура. 

Целта на настоящата статия е да се изследва, представи и сравни различен набор от 
управленски инструменти за промяна на фирмената култура. 

Обект на изследване е промяната на фирмената култура. 
 

1. Същност на понятието фирмена култура 
Понятието „фирмена култура“ се налага с издаването на монографията на Т. Дийл и 

А. Кенеди „Корпоративна култура“ през 1982 г. и на бестселъра на Т. Питърс и Р. Уотърман 
„В търсене на съвършенството“ през 1983 г. Като понятие с интердисциплинарен характер, 
фирмената култура присъства във фокуса на изследване на антрополози, политолози, 
културолози, психолози, икономисти, философи и др., поради тази причина едностранното й 
представяне би било невъзможно. 

Може да се твърди, че фирмената култура е едно от най-изследваните явления в 
управленската наука през последните години. Основните причини, които обуславят това, са: 

• засиления интерес към човешкия фактор; 
• фирмената култура спомага за идентифициране на всяка фирма; 
• фирмената култура едновременно повлиява организационното развитие и 

оказва влияние върху поведението на персонала. 
В исторически план изследователите представят различни дефиниции за понятието 

фирмена култура, добавяйки своя нюанс към общото разбиране за същността на фирмената 
култура днес. 
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Х. Минцбърг и Дж. Куин (1991) определят фирмената култура като вътрешната част 
на по-дълбокия фирмен характер, в който колективният интерес и единството на 
организацията се изграждат чрез споделените убеждения, традиции и вярвания. Чрез тази 
идея, авторите акцентират върху нуждата културата в една организация да бъде обект на 
продължителни изследвания. 

Процесът на конструиране на споделени когнитивни идеи е основа част и от 
изследванията на фирмената култура от Г. Морган (1986, р.128). Според автора тези модели 
регулират както социалните репрезентации, така и индивидуалното поведение. Фирмената 
култура е „споделено знание, споделено разбиране и споделено мислене. Когато говорим за 
култура, говорим за процес на реално конструиране, който позволява на хората да видят и да 
разберат нещата, действията, целите и ситуациите. Тези модели на разбиране създават и 
основата за вземането на решения за собственото поведение и мислене“. 

Същността на понятието фирмена култура и нейното значение за развитието на 
организацията е търсил и Х. Одън (1997, р.3). Според него един от най-ефективните фактори 
за успех в една организация е всички да се научат на споделените ценности и поведение. В 
този аспект, авторът разглежда фирмената култура като „...мрежа от споделените поведения, 
артефакти, ценности, убеждения и предположения, които организацията развива като 
заучени, за да се справи с вътрешните и външните аспекти и да оцелява и успява“. 

Е. Шейн (1984) се стреми да представи по-разширена трактовка за фирмената култура, 
като стига до извода, че тя представлява съвкупност от основните убеждения, които са 
открити или развити от дадена група, докато тя се е научавала да се справя с проблемите, 
породени от вътрешната й интеграция и външната й адаптация. Според описаната по-горе 
трактовка, тези предположения трябва да са били изпитани достатъчно на практика, за да се 
установят за валидни и да бъдат предадени на новите членове на групата, разкривайки 
правилния начин на мислене, възприемане и чувстване. Е.Шейн акцентира върху активната 
страна на фирмената култура и възприема популярната антропологична концепция за 
фирмената култура като генетичен код, чрез който се осъществява приемственост на 
ценностите в системата. 

 

2. Сравнение на различни управленски инструменти за промяна на фирмената 
култура 

Таблица 1 
Сравнение на управленски инструменти за промяна на фирмената култура 

Автор/ 
Автори 

Основни етапи Фокус Добавена стойност Несъвършенства 

Едгар 
Шейн 
(1996) 

Развитието на 
организацията в 
продължение на жизнения 
й цикъл определя 
необходимостта от 
промяна на фирмената 
култура. 

Етапът от жизнения 
цикъл на 
организацията –застой, 
се явява една от 
основните причини, 
която поражда 
необходимост от 
промяна на фирмената 
култура. 

Предприетата 
промяна е 
желателно да 
постигне връщане 
на организационния 
жизнен цикъл 
отново в етап на 
зрялост. Именно 
той ще допринесе 
за бъдещето 
развитие и успех на 
компанията. 

Мястото на 
организацията в 
етапа на застой е 
една от основните 
причини за 
промяна, но не и 
единствената. 

Едгар 
Шейн 
(1996) 

Фаза Размразяване 
Фаза Познавателно 
преструктуриране 
Фаза Повторно 
замразяване 

Ролята на агентите на 
промяна е 
основополагаща за 
процеса, тъй като те 
имат възможност да 
улеснят внедряването 
на новата фирмена 
култура като успеят да 
неутрализират 

Обръща се 
специално 
внимание на 
служителите, 
тяхната мотивация 
за промяна, 
обучения за 
приемане на 
промяната, 

Културалната 
промяна не може 
да бъде поставяна 
като самоцел пред 
една организация 
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негативните 
последствия. 

създаване на 
механизъм за 
усещане на 
психологическа 
безопасност. 

Хеер 
Хофстеде 

(2001) 

1. Стратегически избор 
2. Създаване на мрежа от 
агенти на промяната в 
организацията 
3. Изготвяне на план за 
необходимите структурни 
промени 
4. Преразглеждане на 
кадровата политика 
5. Непрекъснато 
наблюдение на развитието 
на културата 

Промяна на фирмената 
култура. 

Процесът на 
управление на 
фирмената култура 
има итеративен 
характер, който от 
своя страна има 
положително 
влияние върху 
организацията като 
ще доведе до 
навременна 
промяна на 
фирмената култура. 

Липсва ясно и 
категорично 
изразяване на 
взаимозависи-
мостите между 
отделните етапи и 
дейности. 

Д. 
Сотирова 
и Цв. 

Давидков 
(2005) 

1. Анализ на 
организационната 
ситуация. Изявяване на 
проблемите и бариерите 
пред ефективната 
организационна дейност. 
2. Дефиниране на целите 
на промяната. 
3. Формулиране на 
варианти (пътища и 
процедури) за подобряване 
(промяна) на 
организационната дейност. 
Избор на работен вариант. 
4. Изпълнение на 
планираните дейности. 
5. Оценка на резултатите. 
(Планиране на следващия 
цикъл). 

Изявяване на 
проблемите и 
бариерите пред 
ефективната 
организационна 
дейност и търсенето на 
варианти за 
преодоляването им с 
помощта на промяна на 
фирмената култура. 

Съдържанието на 
отделните етапи на 
модела имат 
обобщен вид и 
могат да бъдат 
широко прилагани с 
помощта на 
различни 
управленски 
инструменти 

Планирането на 
следващия цикъл 
трябва да се 
осъществява през 
определени 
периоди, а не да 
бъде един 
непрекъснат 
процес. 

Илиан 
Минков 
(2009) 

I Етап: Анализ и оценка на 
съществуващата култура 
в предприятието 
Фаза 1: Анализ на 
установената фирмена 
култура 
Фаза 2: Анализ и оценка на 
несъответствията 
II Етап: Усъвършенстване 
на фирмената култура в 
предприятието 
Фаза 1: Обучение на 
ръководството на фирмата 
и мениджърите от средно 
ниво 
Фаза 2: Планиране, 
подготовка и внедряване 
на културните промени 
Фаза 3: Оценка на 
резултатите от процеса на 
промяна 

Изследване степента на 
развитие на фирмената 
култура в българската 
индустрия и нейното 
усъвършенстване. 

Задълбоченост, 
детайлизиране, 
разделение на 
подходящи етапи, 
фази и действия, 
които разкриват 
възможност за 
осъществяване на 
фундаментални 
промени във 
фирмената култура 
на дадена 
организация. 

Отсъства действие 
по целеполагане, 
както и липсва 
цикличност в 
модела. 
Предвидени са 
корективни 
действия, но не е 
ясно обособено и 
посочено 
регулярно 
провеждане на 
процеса или 
неговата 
непрекъснатост. 

Ирена 
Емилова 
(2012) 

І) Анализ и оценка на 
съществуващата фирмена 
култура 

Анализ и оценка на 
съществуващата 
фирмена култура, тъй 

Задълбочен поглед 
и детайлност към 
анализа и оценката 

Недостатъчно 
развитие на 
останалите етапи 
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ІІ) Изграждане на нова 
фирмена култура 
ІІІ) Оценка на резултатите 

като се предлагат 
конкретни дейности и 
инструменти за този 
етап. 

на съществуваща-та 
фирмена култура. 

от алгоритъма. 

Ким 
Камерън и 
Робърт 
Куин 

(2012) 

1. Постигане на съгласие 
относно характера на 
установената култура 
2. Постигане на съгласие 
относно характера на 
желаната култура 
3. Определяне на 
конкретните измерения на 
промените  
4. Откриване на 
подходящи аналогии 
5. Разработване на 
стратегически план за 
действие 
6. Разработване на 
практически план за 
действие 

Определяне на 
разликата между 
съществуваща фирмена 
култура и желана 
фирмена култура. 

За първи път в този 
модел се появява 
етап на откриване 
на подходящи 
аналогии за 
желаната фирмена 
култура. 

Липсва ясно 
обособен етап, 
който е свързан с 
извършване на 
оценка на процеса 
по промяната на 
фирмената култура. 

Кристиян 
Хаджиев 

(2013) 

1. Изграждане на културен 
профил на 
съществуващата култура 
2. Проектиране на 
културни спецификации, 
които трябва да се развият 
3. Двата профила се 
сравняват, за да се 
идентифицират 
несъответствията 
4. Определя се наборът от 
конкретни дейности 
5. Въвеждат се новите 
практики и се осъществява 
културна промяна 

Определяне на 
разликата между 
съществуваща фирмена 
култура и желана 
фирмена култура. 

Проектирането на 
желаната фирмена 
култура се 
извършва от лидери 
в организацията. 

Липсва ясно 
обособен етап, 
който е свързан с 
извършване на 
оценка на процеса 
по промяната на 
фирмената култура. 

Тим 
Къплер 
(2013) 

Фаза І. Дефиниране 
Фаза ІІ. Изравняване 
Фаза ІІІ. Управление 

Успешната промяна на 
фирмената култура 
задължително се 
осъществява с пълна 
подкрепа от страна на 
служителите. 

Включени са фази, 
стъпки и дейности, 
които оказват с 
каква насоченост 
трябва да се 
изпълнява 
промяната на 
фирмената култура. 

Представените 
стъпки и фази са 
организирани по 
неангажиращ 
начин. 
Препоръчително е 
да се обособят като 
процес. 

Сюзан 
Хейтфилд 

(2014) 

1. Диагностика и анализ на 
съществуващата фирмена 
култура  
2. Стратегическа 
насоченост  
3. Създаване на желана 
фирмена култура 

Акцентира се върху 
елементите, които 
определят успеха от 
провеждането на 
метода: подкрепа и 
обучение, и върху 
практическото 
приложение на други 
важни компоненти: 
създаване на стойност 
и вярвания, изграждане 
на ефективна 
комуникация, преглед 
на организационната 
структура, редизайн на 
подходите към 
награди, признание и 

В модела се 
извършва 
диагностициране, 
съобразява се със 
стратегическата 
насоченост и се 
изгражда новата 
желана фирмена 
култура. 

Ясно се очертава 
липсата на 
подразделяне на 
етапите и 
конкретизи-ране в 
стъпки, фази и 
дейности. 
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система от 
възнаграждения. 

Майкъл 
Станлей 

(2015) 

1. Разбиране на идеалната 
фирмена култура. 
2. Измерване на разликата 
между съществуващата 
фирмена култура и 
идеалната такава. 
3. Определяне на целите и 
стратегията за 
преодоляване на 
разликата. 
4. Разработване и 
прилагане на план. 
5. Измерване на 
резултатите. 

Измерването на 
текущата фирмена 
култура и идеалната 
фирмена култура. 

Включване на 
всички служители в 
измерването на 
фирмената култура 
осигурява 360-
градусова обратна 
връзка на 
настоящата и 
желаната фирмена 
култура. 

Не е посочено как 
се дефинира 
идеалната култура. 

Ерик 
Фламхолц 
и Явон 
Рандъл 
(2011) 

1. Определяне на желаната 
фирмена култура 
2. Определяне на 
настоящата фирмена 
култура 
3. Идентифициране и 
анализ на разликата между 
желана и настояща 
фирмена култура 
4. Разработване на план за 
управление на фирмената 
култура 
5. Разпространение на 
плана за управление на 
фирмената култура 
6. Регулярна проверка на 
представянето и плана. 
Промяна при 
необходимост 

Разликата между 
реалната и желаната 
(стратегическа) 
фирмена култура. 

Фирмената култура 
има статично 
значително влияние 
върху финансовите 
резултати и тя може 
да има дълбоко 
въздействие върху 
корпоративния 
успех. 

Успеха на процеса 
зависи от 
способността на 
екипа, 
осъществяващ 
промяната на 
фирмената култура 
в организацията. 

Източник: Авторово изображение 
 

Представената таблица 1. по-горе показва сравнение между разгледаните управленски 
инструменти за промяна на фирмената култура на Едгар Шейн, Хеер Хофстеде, Д. Сотирова 
и Цв. Давидков, Илиан Минков, Ирена Емилова, Ким Камерън и Робърт Куин, Кристиян 
Хаджиев, Тим Къплер, Сюзан Хейтфилд, Майкъл Станлей и Ерик Фламхолц и Явон Рандъл. 

В таблицата е направено сравнение на базата на пет показателя: 
• автор/автори – дава информация за авторите на инструментите и годината на 

тяхното представяне; 
• основни етапи – посочва етапите, които са включени в инструментите за 

промяна на фирмената култура; 
• фокус – показва върху какво авторът насочва вниманието при използването на 

инструмента за промяна на фирмената култура; 
• добавена стойност – с този показател се визират основните предимства на 

моделите; 
• несъвършенства – изброяват се основните недостатъци на разглежданите 

модели за промяна на фирмената култура. 
Разгледаните управленски инструменти за промяна на фирмената култура имат общи 

етапи и функции, но в същото време се различават помежду си. Основните допирни  точки и 
тези, в които се различават, могат да се обобщят в следните направления:  

• детайлност към диагностика на настоящото състояние на фирмената култура в 
организацията; 

• включване или пренебрегване на стратегическата насоченост на организацията; 
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• наличие или не на етап за създаване на желана фирмена култура; 
• обособяване или не на етап, обвързан с оценка на осъществяваната промяна на 

фирмената култура; 
• присъединяване или не към моделите обратна връзка от процеса и 

изграждането на неговия итеративен характер; 
• предоставяне на различна степен на детайлност на разделението в модела: 

стадии, етапи, фази, стъпки, дейности, действия. 
Авторът на настоящата статия признава ключовото място на фирмената култура в 

живота на една организация. Според него, тя влияе както на производителността, на степента 
на обвързаност и ангажираността на служителите към ежедневните им задължения, на 
удовлетвореността на клиентите, така и на финансовите резултати и организационния успех. 
Авторът счита, че от съществено значение за осъществяването на промяна на фирмената 
култура е задълбоченото изследване на разликата между реалната и желаната (стратегическа) 
фирмена култура. Именно поради тази причина, авторът смята модела за управление на 
фирмената култура, представен от колектива на Ерик Фламхолц и Явон Рандъл, за най-
пълноценен и с най-комплексен характер, даващ възможност да се извърши фундаментална 
промяна на фирмената култура. 

 

Заключение 
През последните няколко десетилетия, инструментите за управление са станали 

огромна част от живота на ръководителите. Без значение дали те се опитват да повишат 
приходите, иновациите, подобрят качеството, увеличат ефективността или изградят план за 
бъдещето, мениджърите търсят инструменти, които да им бъдат от помощ. В настоящата 
среда на глобализация, бързо развитие на технологиите и икономически сътресения 
непрекъснато се увеличават предизвикателствата, пред които са изправени мениджъри, 
следователно се увеличава и необходимостта да се намерят правилните инструменти, за да 
отговори на тези предизвикателства. 

Мениджърите трябва да изберат инструментите, които най-добре ще им помогнат да 
вземат правилните бизнес решения, които водят до подобрени процеси, продукти и услуги. 
Дори в случаите, когато желаят да променят управленски прийом, в частност – промяна на 
фирмената култура. 

Повечето управленски инструменти за промяна на фирмената култура, представени 
през годините, споделят общи фази, етапи, цели и функции. От друга страна се наблюдават и 
техните различия по начина, по който подхождат към самата промяна и вниманието, което 
отделят на различни етапи. 

С цел да се подобри възможността за успех на реализирането на процеса на промяна 
на фирмената в организацията и всички ползи, които следват от тази фундаментална 
промяна, е важно да се избере правилният управленски инструмент за осъществяването на 
този процес в рамките на избрана организация. 
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Предложен интегральный показатель оценки уровня конкурентоспособности строительной 
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В условиях рыночной экономики обязательным является сравнение показателей 
эффективности с аналогичными показателями конкурирующих фирм, а также со 
среднеотраслевым уровнем. Действующая система показателей не обеспечивает в полной 
мере достоверную оценку социальной и экономической эффективности использования 
конкурентоспособного потенциала. Что же касается измерения социально-экономической 
эффективности хозяйствования, то в настоящее время оценивается главным образом 
результат производства. Пока отсутствует комплекс показателей оценки сферы, обращения и 
прочих подсистем организации, без которых в условиях свободной конкуренции 
эффективность мероприятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности  
строительной продукции достаточно условна. 

Система показателей конкурентоспособности продукции должна объективно 
соответствовать реальным природно-производственным и социально-экономическим 
условиям функционирования объекта и отражать новую парадигму организации 
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производства и управления. Система должна обеспечить быструю приспособляемость 
предприятий к изменениям, высокую гибкость и адаптивность всех элементов системы, 
автономность и экономичность функционирования предприятий в целом и их структурных 
подразделений. Так, определение эффективности управления конкурентоспособностью 
можно рассматривать как процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов, включающих 
оценку достижения цели, достижение эффекта, эффективность использования 
производственных ресурсов, (потенциала), эффективность использования управленческих 
ресурсов (потенциала). Обращая внимание на то, что эффективность использования 
конкурентоспособного потенциала зависит как от эффективного использования каждого из 
его элементов, так и от их взаимодействия, считаем, что сбалансированное использование 
элементов конкурентоспособного потенциала является основным условием полной 
реализации его возможностей, поскольку  неэффективное использование одного из них 
выступает сдерживающим фактором в повышении конкурентоспособности производимой 
продукции.  

Таблица 1 
Система показателей оценки конкурентоспособности продукции  

Интегральная эффективность 
конкурентоспособности продукции 

Показатели эффективности 

1. Эффективность имущественного потенциала 
(Эп): 
 
Эп = а11 И +  а12 Р +а13 Кзм; 

1.1 Издержки производства на единицу продукции 
(И). 
1.2 Ресурсоотдача  (Р). 
1.3 Коэффициент загрузки  
производственных мощностей (Кзм). 

2. Эффективность финансово-
инвестиционного потенциала (Фп): 
 
Фп = а21 Ка + а22 Кп + а23 Кал + а24 Ко; 

2.1 Коэффициент автономии  (Ка). 
2.2 Коэффициент платежеспособности (Кп). 
2.3 Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). 
2.4 Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств (Ко). 

3. Эффективность маркетингового потенциала 
(Эм): 
 
Эм = а31 Рп + а32 Когп + а33 Кр ; 
 

3.1 Рентабельность продаж (Рп). 
3.2  Коэффициент оборачиваемости готовой 
продукции (Когп). 
3.3 Коэффициент эффективности  
рекламы и средств стимулирования сбыта (Кр). 

4. Эффективность рыночного потенциала 
(Эр) Эр = а41 Др + а42 Рт 

4.1 Доля рынка (Др). 
4.2 Рентабельность продукции (Рт). 

5. Эффективность инновационного  
потенциала  
( Эи) Эи = а51Ки + а52 Кр 

5.1Удельный вес затрат на НИОКР в объеме продаж 
- коэффициент инновационности (Ки ). 
5.2 Доля расходов на НИОКР в общих расходах 
предприятия (Кр). 

6. Эффективность кадрового потенциала 
( Эк) Эк = а61 П + а62 Зр 

6.1 Производительность труда (П). 
6.2  Доля затрат на заработную плату в 
производственной себестоимости (Зр). 

7. Эффективность организационного  
потенциала 
( Эоп) Эп = а71 Эу  + а72 Уп 

7.1 Доля затрат на управление в общей сумме 
издержек предприятия  (Эу). 
7.2 Доля управленческого персонала в общей 
численности персонала (Уп). 

 

Руководствуясь методическим подходом, основанным на получении обобщенных 
показателей, агрегирующих множество частных характеристик  конкурентоспособности 
продукции, предложена следующая система показателей эффективности (табл. 1). 
Повышение уровня конкурентоспособности относится к числу стратегических задач, 
решение которых в работе предлагается с помощью следующих методов: экспертные оценки, 
основу которых составляет субъективное мнение высококвалифицированных специалистов 
различных уровней управления; экстраполяция или регрессионная оценка, основанные на 
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статистической обработке имеющихся данных об объеме прогнозирования за прошлый 
период и распределении выявленных тенденций его развития на будущее время;  экономико-
математические методы, предусматривающие создание технической, структурной либо 
математической модели, отражающей наиболее существенные закономерности поведения 
объекта прогнозирования при их тесном взаимодействии, как с внутренними, так и с 
внешними факторами. 

Интегральный показатель эффективности использования конкурентоспособного 
потенциала: 

КП =  f (Эп , Фп , Эм , Эр,  Эи, Эк, Эоп) = .
1

i

n

i
iЭa



,                       (1) 

где ai – значимость показателя эффективности (Эi) элементов конкурентоспособного 
потенциала строительного предприятия. 

Особую актуальность в свете рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, приобретает 
целевой подход к разработке алгоритма эффективности использования  
конкурентоспособного потенциала строительного предприятия, принципиальная схема 
которого  представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Блок-схема повышения уровня конкурентоспособности продукции 
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Методологически определение эффективности управления раньше сводилось лишь к 
оценке роли управления в повышении эффективности производства, в условиях рыночной 
экономики роль управления оценивается в успешности организации на рынке в целом. Для 
этого необходимо найти такие показатели, которые с одной стороны, отражали бы 
эффективность производственно-хозяйственной деятельности организации на рынке, а с 
другой — были бы следствием эффективности управления. Разнообразие предлагаемых 
критериев и показателей эффективности обусловлено не только сложностью проблемы,- но и 
различием функций, выполняемых отдельными критериями и показателями в процессе 
оценки управления.  

На основании этого подхода выделим алгоритм оценки эффективности управления, 
состоящий из трех этапов. Каждый последующий этап оценки выступает конкретизацией 
предыдущего этапа, дополняя и уточняя его. 

На первом этапе выявляется качественная и количественная определенность, критерия 
эффективности управления. Достижение цели служит качественной, а величина социально-
экономического эффекта – количественной характеристиками критерия эффективности 
управления производством. 

На втором этапе оценки определяется эффективность затрат на управление. 
На третьем этапе определяется эффективность управления производственным 

потенциалом. Показатели формируются на базе обобщающих показателей эффективности 
использования производственных ресурсов и удельных (приведенных) затрат на управление. 

Для реализации указанного подхода могут быть использованы статистические 
методы, аппарат современной кибернетики. В частности, представляется перспективным 
использовать для определения эффективности управления аппарат производственных 
функций в сочетании с факторным и корреляционно-регрессионным анализом. 

Особенно важна структуризация критериев и показателей эффективности управления 
в соответствии с многоуровневым и многоаспектным характером отношений и процессов 
управления, интеграции частных и локальных критериев и показателей в единую систему, 
возможности «включения» предлагаемых показателей в сложившуюся систему информации 
о хозяйственных процессах. 

Качество управленческого решения – это степень его соответствия внутренним 
требованиям (стандартам) организации. Оно измеряется в относительных единицах от 0 до 1. 
Низшему качеству УР присваивается значение 0, высшему – 1. Общее качество УР 
вычисляется как произведение значений качеств всех составляющих этапов, стадий и 
операций, выполняемых последовательно. 

При рассмотрении экономической эффективности достаточно сложно определить 
стоимость прибавочного продукта, полученного в результате реализации конкретного 
управленческого решения (т. е. его рыночную стоимость). Поэтому иногда вместо рыночной 
стоимости управленческого решения используют категорию рыночной стоимости 
произведенной продукции. 

Такой подход позволил исследовать взаимосвязи и роль потенциала в повышении 
конкурентоспособности продукции, в функционировании и развитии предприятия, 
разработать методы их измерения и оценки. Существует целый ряд исследований, 
посвященных методам измерения и оценки потенциалов, в основе которых лежат ресурсы 
(производственные, кадровые, экономические, финансовые), однако, целостной, обобщенной 
оценки потенциала организации они не дают. Попытки разработки агрегированного 
показателя оценки уровня конкурентоспособности продукции связаны с решением целого 
ряда проблем: потребовалась разработка интегрального показателя оценки потенциала 
организации; обеспечение корректности оценки; использование этой оценки на практике для 
совершенствования управления. Одним из путей решения данной проблемы является 
измерение конкурентоспособного потенциала посредством оценки его составляющих частей. 
Но в этом случае для обоснования подходов к измерению или оценке 
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конкурентоспособности строительной продукции необходимо определить структуру и 
выделить основные элементы конкурентоспособного потенциала.   
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В статье рассмотрено и проанализировано инвестирование автотранспортной отрасли Украины и 
Литвы, определены основные страны-инвесторы для обоих государств. На основе проведенных исследований 
принято решение о внедрении позитивного опыта Литвы в развитие автотранспортной отрасли Украины.  
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The article says about the investment of the motor transport sector of Ukraine and Lithuania and identifies the 
main country-investor for both States. On the basis of studies the decision to implement the positive experience of 
Lithuania in the development of the motor transport sector of Ukraine was made. 

 Keywords: investment, motor transport sector, country-investor 
 

The transport sector is vital for economic development of any country. It is a guarantee of 
the trade turnover, and, consequently, the effective functioning of most of the other economic 
sectors. Therefore, the rate of economic growth and the population welfare depend on the state of 
the transport system and efficiency of the functioning of motor transport enterprises. 

One of the main positive characteristics inherent to the transport system of Ukraine is its 
extremely advantageous geographical location contributing to a significant increase in demand for 
transport services. Since over the last decade Lithuania has been demonstrating a positive dynamics 
among all EU countries and has a similar to Ukraine structure and close economic ties, therefore, 
we consider it appropriate to provide the evaluation and analysis of trends in its development, and 
transport sector in particular, in terms of positive experience of Lithuania. 

An important indicator of development of each country is investment attractiveness of the 
enterprise and sector, since attracting investments testifies to positive development trends and 
positive expectations of investors as to return on the investment. 

Therefore, with the purpose of the integrated assessment of investment activity, we will turn 
to quantitative and qualitative indicators of IA of Ukraine and Lithuania. 

Let us consider features of investing in Lithuania and Ukraine. First of all, we will analyze 
the volume of investments in the fixed capital of land transport enterprises (Table 1-2) [1, 2, 3]. 

As can bee seen from Table 1, during the period of 2010-1012 there observed an increase in 
the money supply by 83.05%, which amounts to UAH 104631 mln. In the period of 2013-2014 a 
decrease in the investment index by 37.04% and 18.04% respectively is noticed, which amounts to 
UAH 25964 million and UAH 48308.1 million. According the data presented in Table 1, a similar 
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negative situation — reduction of the capital inflows in terms of all indicators — is also observed in 
the transport sector during the period of 2013-2014. It is also possible to conclude that the amount 
of the money invested in the motor transport sector of Ukraine each year varies and is unstable, 
which indicates a low level of the sector IA. 

Table 1 
The dynamics of capital investment of Ukraine for the period of 2010-2014 

Years 
Name 

2010 2011 2012 2013 2014 
Capital investments in Ukraine, mln UAH 189061 259932 293692 267728 219419.9 
Investment index, % 100 161.66 183.05 115.25 116.06 

Investment index in relation to the previous year, % 100 161.66 113.23 62.96 81.96 

Capital investments in the transport sector, mln. UAH 19322.4 25498.2 32413 18472.6 15498.2 

Investment index, % 100 131.96 167.75 95.60 80.21 

Investment index in relation to the previous year, %  100 131.96 127.12 56.99 83.90 
 

Table 2 
The dynamics of capital investment of Lithuania for the period of 2011-2014 

Year 
Name 

2011 2012 2013 2014 
Capital investments in Lithuania, ths EUR  11028.9 12100.64 12719.9 12864.8 
Investment index, %  100 109.72 115.33 116.65 

Investment index in relation to the previous year, %  100 109.72 105.12 101.14 

Capital investments in the transport sector, ths EUR   230.68 253.53 255.54 317.21 

Investment index, %  100 109.91 115.33 137.51 

Investment index in relation to the previous year, %  100 109.91 100.79 124.13 
 

Unlike the indicators of capital investment in Ukraine, the similar ones in Lithuania (Tbl 2) 
demonstrate a gradual annual increase, and those of the motor transport sector indicate a rapid 
growth and make up 37.51% of the investment indicator in 2011. This once again confirms the 
importance of the sector for the state. 

The crisis that emerged in the state in 2013 led to a catastrophic decrease in the volume of 
the attracted investments, which, in turn, resulted in a substantial decline of the level of the 
economic stability of transport enterprises. 

The next stage is studying the amount of monetary injections by economic sectors of 
Ukraine and Lithuania [4, 5]. We will present the data in Tables 3-4. 

Table 3 
Foreign direct investments in Ukraine for the period of 2010-2014, mln UAH 

Volume of direct investments % in relation to the previous year 
Sector 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

including.
180575.5 241286 273256 249873.4 219419,9 100 133.62 113.25 91,44 87.81

Industry 55384.4 78725.8 91598.4 97574.1 86242 100 142.14 116.35 106.52 88.39
Agriculture, forestry, 
fisheries 

11062.6 16466 18883.7 18587.4 18795.7 100 148.84 114.68 98.43 101.12

Financial and insurance 
activities 

5861.5 5972.3 7353.3 6646.8 6214.5 100 101.89 123.12 90.39 93.50

Construction 29697 31990.8 40760.3 40796.2 36056.7 100 107.72 127.41 100.09 88.38
Transport 19322.4 25498.2 32413 18472.6 15498.2 100 131.96 127.12 56.99 83.90
Scientific, professional, 
engineering activities 

4991.7 10491.9 9021.3 3621.3 2921.5 100 210.19 85.98 40.14 80.68

Other sectors 54255.9 72141 73226 64175 53691.3 100 132.96 101.50 87.64 83.66
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The results of the study showed that with the onset of the unstable situation in Ukraine, the 
indicators of investment injections decreased rapidly during the period of 2012-2014, which is quite 
natural. 

Table 4 
Foreign direct investments in Lithuania for the period of 2010-2014, mln EUR 

Volume of direct investments % in relation to the previous year 
Sector 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Total 

including 
11028.93 12100.64 12719.9 12864.83 100.00 109.72 105.12 101.14 

Industry 2931.08 3144.74 3136.06 2584.87 100.00 107.29 99.72 82.42 
Agriculture, forestry, 
fisheries 

104.08 117.34 135.67 159.32 100.00 112.74 115.62 117.43 

Financial and insurance 
activities 

2156.98 2397.60 2945.5 3797.46 100.00 111.16 122.85 128.92 

Construction 293.02 275.88 291.56 329.26 100.00 94.15 105.68 112.93 
Transport 230.68 253.53 255.54 317.21 100.00 109.91 100.79 124.13 
Scientific, professional, 
engineering activities 

543.29 645.95 450.66 620.45 100.00 118.90 69.77 137.68 

Other sectors 4769.8 5265.6 5504.91 5056.26 100.00 110.39 104.54 91.85 
 

 As for Lithuania, it is more attractive for foreign investors, which is evidenced by statistical 
data — the size of investments fluctuates upwards. The largest amounts of the investment injections 
account for industry and financial and insurance activities — EUR 2584.87 million and EUR 
3797.46 million respectively. 

The attention should also be paid to foreign investments [6, 7, 8, 9, 10]. The data are 
presented in Tables 5 - 6. 

Table 5 
Foreign direct investments in Ukraine for the period of 2010-2014 

Volume of direct investments, mln USD % in relation to the total volume 
Investor country 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Total volume of investments 43836.8 48991.4 53679.3 56356.8 45916 100 100 100 100 100 
Cyprus 9866.00 13002.30 17121.70 18500.30 13710.6 22.51 26.54 31.90 32.83 29.86
Germany 6977.30 7338.20 5983.00 6153.40 5720.5 15.92 14.98 11.15 10.92 12.46
the Netherlands 4658.70 4873.40 5179.90 5438.50 5111.5 10.63 9.95 9.65 9.65 11.13
the Russian Federation  3079.20 3253.00 3417.50 3889.9 2724.3 7.02 6.64 6.37 6.90 5.93 
Austria 2717.40 3226.90 3386.30 3178.1 2526.4 6.20 6.59 6.31 5.64 5.50 
Great Britain 2229.90 2536.40 2496.90 2646.5 2145.5 5.09 5.18 4.65 4.70 4.67 
Virgin Islands (GB) 1384.90 1580.20 1888.20 2339.9 1997.7 3.16 3.23 3.52 4.15 4.35 
France 2341.80 2229.50 1730.70 1789.20 1614.7 5.34 4.55 3.22 3.17 3.52 
Switzerland 852.7 939.3 1097.60 1319.2 1390.6 1.95 1.92 2.04 2.34 3.03 
Italy 978.3 974.8 1027.30 1267.5 999.1 2.23 1.99 1.91 2.25 2.18 
Belize 132.4 151.7 809.2 1008.90 642.4 0.30 0.31 1.51 1.79 1.40 
the USA 1130.90 966.6 976.5 953.7 862.3 2.58 1.97 1.82 1.69 1.88 
Poland 932.7 854 916.9 845.3 831.2 2.13 1.74 1.71 1.50 1.81 
Other countries 6554.60 7065.10 7647.60 7026.40 5639.2 14.95 14.42 14.25 12.47 12.28

 

 
According to the data presented in Table 5, the following conclusions can be made: although 

the share of foreign direct investments from countries of the world in Ukraine’s economy decreased 
by USD 10440.8 million in 2014, it is possible to determine the countries that, on the contrary, 
increased investments in Ukraine (Germany, Netherlands, Virgin Islands (GB), France, 
Switzerland, Poland and the United States). For Ukraine this figure indicates that the state has 
investment attractiveness for potential investors and the major investors are EU countries. 

The volume of FDI in Lithuania (tbl. 6) amounted to EUR 13.264 milliard at the end of 
2014. The study of investment volumes indicates insignificant fluctuations but has a trend towards 
increasing. Comparing the data of 2010 and 2014, there can be observed the growth in investment 
injections by EUR 10.3 milliard, which amounts to 4.3% of gains.  
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Table 6 
Foreign direct investments in Lithuania for the period of 2012-2014, mln EUR 

Volume of direct investments % in relation to the total volume  
Investor country  

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Total volume of investments 12719.9 12864.83 13263.94 100.00 100.00 100.00 

The EU in total  10392.88 10835.92 10923.72 81.71 84.23 82.36 
Sweden 2931.93 2837.47 3182.2 23.05 22.06 23.99 
the Netherlands 1156.69 1453.04 1671.01 9.09 11.29 12.60 
Germany 1281.29 1113.75 1278.14 10.07 8.66 9.64 
Norway 765.82 809.62 859.91 6.02 6.29 6.48 
Poland 1245.76 729.03 708.59 9.79 5.67 5.34 
Estonia 707.38 710.34 587.58 5.56 5.52 4.43 
Finland 576.84 658.74 546.13 4.53 5.12 4.12 
Switzerland 248.06 288.79 513.58 1.95 2.24 3.87 
Denmark 680.62 568.73 510.72 5.35 4.42 3.85 
Republic of Malta 153.71 432.56 448.38 1.21 3.36 3.38 
Great Britain 221.95 367.77 426.09 1.74 2.86 3.21 
Cyprus 447.34 732.76 388.94 3.52 5.70 2.93 
France 290.24 299.56 316.07 2.28 2.33 2.38 
Luxembourg 285.66 328.36 237.65 2.25 2.55 1.79 
Russian Federation  517.87 188.4 213.09 4.07 1.46 1.61 
Austria 143.24 163.22 172.1 1.13 1.27 1.30 
the USA 134.37 150.03 161.04 1.06 1.17 1.21 
Belgium 120.39 118.5 124.03 0.95 0.92 0.94 
Canada 116.29 101.47 116.37 0.91 0.79 0.88 
Other countries 694.45 812.69 802.32 5.46 6.32 6.05 

 

Having analyzed the above figures, we can see that the main foreign investors in Lithuania 
as of the end of 2014 were: Sweden, the Netherlands, Germany and Poland with the investment 
volume of 23.99%, 12.6%, 9.64%, 6.48% and 5.34% in the total volume respectively. 

By drawing an analogy with the investors in Ukraine, we can see that for both countries the 
main investors are Germany and the Netherlands. This situation demonstrates presence of 
similarities in the economies of Ukraine and Lithuania. 

It is a slow investment turnover that, in our opinion, is one of the main indicators of the low 
level of IA of the hierarchy “state-sector-enterprise” indicating a lack of attention to the investment 
process both on the part of the state and relevant ministries, and the management of individual 
MTEs. It determines the need to establish an effective management system of MTE IA aimed at an 
operative qualitative impact concerning optimization of individual MTEs, which in the future will 
allow forming an investment-attractive motor transport sector and draw attention of investors to the 
economy as a whole. 

Despite the existing problems, the efficiency of the policy measures in Lithuania has been 
proved by positive trends and changes. Therefore, the Lithuanian experience is of practical interest 
for Ukraine — to be used by the state authorities and to provide the further integration into the 
European space. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ АБО 
ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

The article reveals the institutional problems of regulation of the agricultural enterprises in modern conditions 
of managing. The main components of the institutional environment for their functioning – of the state and public 
mechanisms. Justified by the peculiarities of their actions and manifestations in Ukraine. The features of institutional 
support for agricultural enterprises and mental-psychological factors that affect them. The identified risks of their 
imperfections. Developed proposals for the optimal development of the institutes of agribusiness.  

Key words: institutions, institutional environment, agricultural enterprises, mental and psychological factors, 
and regulation. 

 

У статті виявлені інституційні проблеми регулювання розвитку аграрних підприємств в сучасних 
умовах господарювання. Визначені основні складові інституційного середовища їх функціонування – державні 
та громадські механізми. Обґрунтовані особливості їх дії та проявів в Україні. Визначені особливості 
інституційного забезпечення аграрних підприємств та ментально-психологічні чинники, які на них впливають. 
Виявлені ризики їх недосконалості. Розроблені пропозиції щодо оптимального розвитку інститутів 
агробізнесу. 

Ключові слова: державні та громадські інститути, інституційне середовище, аграрні підприємства, 
ментально-психологічні чинники, регулювання. 

 

Основними структурними одиницями ринкової економіки, які забезпечують 
ефективність її функціонування, є аграрні підприємства. Розвиток аграрних підприємств в 
умовах ринку як системи інституцій, які впливають на внутрішню структуру організації 
діяльності підприємств у процесі обміну ресурсами та результатами їх переробки, неможливий 
без належного інституційного забезпечення. Для того щоб побудувати цілісну концепцію 
розвитку аграрних підприємств, враховуючи досвід попередніх трансформацій, потрібно 
дослідити інституційні умови функціонування підприємств сьогодні, тобто рівень достатності 
інституційної забезпеченості процесу розвитку аграрної сфери. 

Проблеми сутності-значимості механізмів у регулюванні економіки та її галузей досить 
ґрунтовно розкриті у працях таких дослідників як Г.І. Мостовий, О.М. Могильний, П.Т. Саблук, 
В.Я. Месель-Веселяк, М.Я. Дем’яненко, С.М. Кваша, О. Г. Шпикуляк та ін., а щодо дефініцій 
категоріально-понятійного апарату визначення засад функціонування інститутів регулювання – 
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Л.І. Дідківська, Л.С. Головко, Л.А. Швайка, Л.І. Дмитриченко, А.М. Бабашкіна та ін. 
Інституційне забезпечення розвитку аграрних підприємств визначимо як складові 

безперервного процесу формування середовища, яке найбільшою мірою сприяло б 
самоорганізації аграрних суб'єктів господарювання, які являють собою складні комплекси 
структурних елементів агросфери. Тобто, це динамічний вплив на розвиток господарських 
організацій, інституцій у певному синергетичному взаємозв'язку [1, с. 8]. Інституційно-
управлінський аспект забезпечення розвитку аграрних підприємств являє собою систему 
інституцій та організацій, які опосередковують відносини "влада-агробізнес". Важлива роль 
у формуванні інституційного забезпечення належить державі, політика якої повинна бути 
спрямована на створення ефективного інституційного середовища функціонування аграрних 
підприємств, в якому б "невидима рука ринку" керувала розвитком конкурентних 
компонентів аграрних підприємств. 

Отже, управління розвитком аграрних підприємств в Україні представлено двома 
механізмами: державним та громадським. Вважаємо, що саме дисбаланс у їхніх 
повноваженнях і породжує низьку, а то й від'ємну якість інституцій. Недостатні 
повноваження механізму громадського управління є також наслідком його неформального 
підпорядкування першому [2, с. 7]. На нашу думку, саме організована взаємодія та протидія 
самодостатніх елементів громадського та державного управління повинна формувати 
ефективне інституційно-управлінське забезпечення розвитку аграрних підприємств. 

Інституції забезпечують суспільство основною структурою, за допомогою якої люди 
впродовж історії створювали порядок і намагалися зменшити невизначеність у процесі 
виробництва та обміну. Вони є ключем до розуміння взаємозв’язку між державним ладом та 
економікою, а також наслідків цього зв’язку для економічного зростання (або застою і занепаду). 
Інституції поділяють на формальні, що закріплені в законодавчих та інших нормативно-
правових актах і означають обов’язковість дотримання, що забезпечується системою державних 
органів, навіть дією різних форм примушення, і неформальні, які становлять сукупність норм і 
правил соціально-культурного і психологічного типу [3, с. 136].  

Сукупність формальних і неформальних інститутів утворює таку їх структуру, яка 
адекватна структурі економіки і суспільства, відображає систему виробничих і суспільних 
відносин і слугує їх реалізації. Формальні інституції з метою чіткішого впливу на економіку 
переважно трансформуються і діють у формі конкретних установ та організацій, тощо. 
Неформальні, навпаки, не мають чітко виражених меж, однак вони можуть функціонувати у 
формі усних домовленостей та союзів для досягнення своїх цілей. Взаємодія формальних і 
неформальних інституцій має доволі складну природу. Неформальні інституції виникли 
першими, з появою первіснообщинного ладу, і в подальшому стали джерелом та 
каталізатором для створення формальних [4, с. 20]. У свою чергу формальні структурують 
неформальні, направляють їх у відповідне русло та в міру своїх можливостей не дають їм 
вийти за межі встановлених рамок. В цій ситуації визначальне місце відводиться державі, 
завданням якої має стати оптимальне їх поєднання. Формальні і неформальні інституції 
утворюють так зване інституційне середовище аграрних підприємств.  

Інституційне середовище аграрних підприємств – це результат тісної взаємодії 
формальних і неформальних інституцій, що визначає інституційні параметри розвитку 
суб’єктів підприємницької діяльності [5, с. 74]. Розвиток інституційного середовища 
аграрних підприємств в Україні здійснюється в контексті наступних особливостей 
вітчизняної економіки:  

1) недосконалості та неповноти нормативно-правової бази, яка є наслідком 
загострення політичної кризи, що заважає консолідації та об’єднанню зусиль еліти держави;  

2) багатовекторності як внутрішньої, так і зовнішньої політики, відсутності єдиної 
державної стратегії та програми розвитку вітчизняної економіки, зокрема галузі сільського 
господарства;  

3) безперервності глобалізаційних процесів та інтеграції національної економіки 
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України у світову економічну систему;  
4) високої інформатизації суспільства, що є результатом бурхливого розвитку 

інформаційних та комунікаційних технологій.  
Розвиток аграрних підприємств напряму залежить від інституційного середовища, а 

саме рівня їх інституційного забезпечення, що у свою чергу характеризується кількістю та 
дієвістю інституцій [6]. Ефективність інституційного забезпечення аграрних підприємств 
визначається рівнем їх інтеграційних зв’язків з різноманітними інститутами та отриманим 
корисним ефектом, що проявляється у формі спільних програм, контрактів, угод, проектів, 
круглих столів, форумів тощо. Специфікацію інституційного забезпечення аграрних 
підприємств характеризують ментально-психологічні фактори, які пронизують всі складові 
інституційного забезпечення, а саме:  

1) брак суспільної відповідальності суб'єктів аграрних відносин;  
2) регіональна поляризація суспільних настроїв;  
3) низький рівень політичної та громадської активності аграріїв;  
4) недовіра населення до системи забезпечення якості продукції;  
5) не забезпечується повноцінна участь аграріїв в управлінні аграрними відносинами;  
6) низький рівень розвитку руху підприємців-аграріїв; 
7) високий рівень індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності в аграрному 

секторі;  
8) низький рівень престижності професії;  
9) відсутність інноваційного та конкурентного духу у підприємців-аграріїв. 

Формальні та неформальні інституції утворюють інституційне середовище та 
здійснюють вплив на діяльність аграрних підприємств. Останні у свою чергу адаптуються до 
умов інституційного середовища [7, с. 37]. В процесі адаптації приймаються необхідні 
управлінські рішення, що формують відповідний рівень економічної безпеки аграрних 
підприємств. Інституційне середовище впливає на всі, без винятку, складові економічної 
безпеки, тому його недосконалість може супроводжуватися значними ризиками для аграрних 
підприємств. Йдеться про підвищення нестабільності умов економічного середовища, що 
може бути наслідком їх неповного упорядкування; труднощі, пов’язані з проведенням 
інтеграційних процесів; можливість виникнення неконтрольованих конфліктів між 
учасниками виробничого процесу через відсутність структуризації їх інтересів; фінансові 
ризики та інші.  

З метою мінімізації вище наведених ризиків, формування інституційного середовища 
аграрних підприємств повинно здійснюватися за принципами багатоукладності, структурності, 
відкритості, прозорості, повноти та своєчасності, забезпечення і контроль за дотриманням яких 
має здійснюватися всіма учасниками суспільно-виробничих відносин в сільському 
господарстві [8, с. 133]. Отже, основними напрямами здійснення комплексу заходів 
вдосконалення інституційного забезпечення аграрних підприємств повинні бути:  

- кодифікація аграрного законодавства;  
- підвищення законодавчо-судових гарантій виконання угод;  
- формування правових актів-стимулів сталого землекористування;  
- фінансово-законодавче підкріплення реалізації інноваційних процесів на аграрних 

підприємствах;  
- забезпечення гарантій захисту прав закордонних інвесторів;  
- формування єдиної державної стратегії та програми розвитку вітчизняної економіки, 

зокрема аграрного сектора;  
- оптимальний розподіл повноважень між державними та регіональними органами влади;  
- посилення контролюючих функцій з боку громадських організацій;  
- об'єднання зусиль аграрних виробників з метою координації діяльності;  
- розвиток інфраструктурного забезпечення розвитку аграрних підприємств;  
- зменшення впливу неформальних обмежень у поведінці агровиробників;  
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- підвищення іміджу професії аграрія;  
- підвищення рівня менеджменту на аграрних підприємствах. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО 
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Визначено особливості формування джерел власних фінансових ресурсів акціонерних товариств, 
проаналізовано роль та головні фактори активізації джерел власного капіталу, визначено основні чинники 
впливу на їх формування в ринковому середовищі  та окреслено систему здійснення ефективного фінансового 
менеджменту в акціонерному товаристві.  

Ключові слова: акціонерне товариство, власний капітал, фінансовий менеджмент, джерела 
фінансових ресурсів, оптимізація структури капіталу. 

 

The features of formation of sources of own funds of joint stock companies and analyzes the role of the main 
factors enhance equity sources, the main factors that influenced their formation in the market environment and outlines 
the efficient system of financial management in the company.  

Key words: joint stock company, equity, financial management, financial resources, optimization of capital 
structure.  

 

Ринкова система господарювання в Україні та досвід зарубіжних країн визначають 
високу залежність результатів фінансово-господарської діяльності від наявності та 
ефективності стратегічного фінансового планування, яке вирішує основні завдання 
фінансового забезпечення будь-яких управлінських рішень. Тому дослідження процесу 
планування потреби фінансових ресурсів як важливої складової системи менеджменту 
вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційних змін в економіці України 
набуває особливої актуальності. 

Для багатьох акціонерних товариств актуальним є питання фінансування свого 
економічного розвитку та підвищення ефективності використання наявних фінансових 
ресурсів. Для того, щоб досягнути поставленої мети акціонерне товариство повинно 
формувати раціональну структуру джерел фінансування, що в свою чергу сприятиме 
зростанню виробництва за рахунок залучення як традиційних, так і додаткових фінансових 
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ресурсів на вигідних умовах. У зв'язку з цим все більшої актуальності набуває проблема 
виявлення оптимальних джерел фінансування акціонерних товариств.  

Питання визначення сутності акціонерного капіталу та його ефективного управління, 
а також вибору оптимальних джерел фінансування акціонерних товариств знайшли 
відображення у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: В. Гриньової, М. 
Грідчиної, М. Круглова, В. Євтушевського, Д. Задихайла, Г. Назарової, В. Пономаренка, О. 
Попова, І. Шиткіної, І. Ансоффа, В. Городнія, О. Пушкара, Д. Норткотта, О. Тридіда, Н. 
Рудика, Ф. Ченга, Дж. І. Фіннерті, Дж. К. Ван Хорна, Дж. М. Ваховича, Е. Нікбахта, А. 
Гроппеллі та багатьох інших. 

Головним критерієм ефективної господарської діяльності акціонерного товариства є 
розмір та динаміка власного капіталу. Сформовані за рахунок власного капіталу активи є 
основним матеріальним забезпеченням акціонерного товариства, тобто своєрідним гарантом 
ліквідності боргових зобов'язань товариства в ринковому середовищі. Чим більша частка 
активів, сформована за рахунок власного капіталу, тим вищий імідж підприємства як 
ділового партнера перед іншими учасниками ринкових відносин [1, с. 53].  

Власний капітал виступає основою формування фінансової бази акціонерного 
товариства, а його ефективне використання сприяє створенню й розвитку внутрішніх та 
зовнішніх джерел його утворення. Формування джерел власного капіталу акціонерних 
товариств визначаються рядом факторів, основними серед них є: теоретична і практична 
можливість залучення власного капіталу із різних джерел; галузева приналежність 
акціонерного товариства; специфіка господарської діяльності підприємства; новостворене чи 
діюче акціонерне товариство; стратегічні цілі й поточні завдання підприємницької 
діяльності; різна вартість елементів власного капіталу, що залучається з різних джерел тощо. 

Ринкова економіка передбачає постійне збільшення обсягів власного капіталу 
акціонерними товариствами, що забезпечує можливість стабільного розвитку фінансово-
господарської діяльності та своєчасне формування необхідного обсягу фінансових ресурсів 
для вирішення соціально-економічних проблем суспільства.  

Управління власним капіталом пов’язане не тільки із забезпеченням ефективного 
використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових 
ресурсів, які забезпечать перспективний розвиток акціонерного товариства. Власний капітал 
утворюється двома шляхами: внесенням власниками акціонерного товариства грошових 
коштів та інших активів та нагромадженням суми доходу, що залишається в товаристві. 

Внутрішні джерела формування власного капіталу є дешевшим джерелом, їх 
залучення вимагає від акціонерного товариства менших часових, трудових, грошових витрат. 
Дані джерела власного капіталу формуються в процесі виробничо-господарської діяльності 
товариства (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Внутрішні джерела формування власного капіталу акціонерного товариства в 
ринкових умовах господарювання 

 

Внутрішнім джерелом розширення власного капіталу підприємства є його 
нерозподілений прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерного товариства, він 
формує переважну частину його власних фінансових ресурсів та забезпечує приріст власного 
капіталу, а відповідно і ріст ринкової вартості акціонерного товариства [2, с. 53]. 
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Використання цього джерела не залежить від стану ринку, не потребує витрат для 
залучення коштів і не пов'язане з ризиком втрати контролю над акціонерним товариством. 
Водночас, можливості отримувати прибуток і використовувати його для розширення 
власного капіталу багато в чому залежать від чинників, що перебувають поза сферою впливу 
акціонерного товариства. Тому поряд із внутрішніми джерелами збільшення розмірів 
власного капіталу акціонерним товариствам необхідно використовувати зовнішні джерела. 

Емісія акцій є відносно дешевим джерелом фінансових ресурсів, які не обтяжені 
борговими зобов'язаннями, що безпосередньо впливає на збільшення величини статутного 
капіталу і чистих активів акціонерного товариства. Реальна величина майна, на яку можуть 
розраховувати кредитори в якості забезпечення за зобов'язаннями товариства, визначається 
саме величиною чистих активів. Таким чином, збільшення величини власного капіталу 
підвищить конкурентоспроможність акціонерних товариств, що дозволить у подальшому 
оптимізувати їх структуру капіталу шляхом випуску довгострокових облігацій і залучення 
довгострокових банківських кредитів.  

Формування фінансових ресурсів більшості акціонерних товариств в Україні за 
рахунок емісії акцій ускладнено дією низки чинників, зокрема: 

1) відсутністю розвиненого і ліквідного фондового ринку, який би забезпечував як 
первинний, так і вторинний продаж цінних паперів; 

2) підвищеними інвестиційними та податковими ризиками у зв'язку із економічною, 
політичною нестабільністю в суспільстві і недосконалістю нормативно-правової бази, що 
регулює процес створення й функціонування акціонерних товариств, а також механізм 
оподаткування доходів за акціями; 

3) обмеженістю вільних коштів у суб'єктів національної економіки для їхнього 
інвестування в акції товариств; 

4) недостатньою відкритістю інформації про фінансовий стан емітентів; 
5) недовірою значної частини населення до акцій як однієї з форм вигідного 

розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. 
Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні відрахування, 

особливо в акціонерних товариствах із високою вартістю власних основних засобів і 
нематеріальних активів, проте суму власного капіталу акціонерного товариства вони не 
збільшують, а лише є засобом його реінвестування. Інші внутрішні джерела не відіграють 
помітної ролі у формуванні власних фінансових ресурсів акціонерного товариства. 

 В ринкових умовах господарювання досить часто постає необхідність у зростанні 
виробничого потенціалу акціонерного товариства, тоді як можливості фінансування такого 
розширення діяльності є досить обмеженими. Таким чином розширення джерел 
фінансування може бути досягнуто за рахунок їх диверсифікації, що означає 
урізноманітнення джерел надходження фінансових ресурсів, включення до складу капіталу 
підприємства якомога більшої кількості джерел з метою зменшення ступеня залежності від 
кожного окремого джерела надходження коштів. Диверсифікація може застосовуватися як в 
сфері формування власного капіталу, так і в сфері утворення фінансових зобов'язань. 

Для збільшення розмірів власного капіталу акціонерне товариство може 
використовувати внутрішні й зовнішні джерела фінансування. Критеріями їхнього вибору є: 

1) ринкові умови (здатність ринку поглинути нову емісію акцій): 
2) права й інтереси наявних акціонерів підприємства; 
 3) ступінь надійності прогнозів щодо майбутнього прибутку. 
 Одним з основних елементів структуризації власного капіталу акціонерних товариств 

є оптимізація його структури. Оптимальна структура власного капіталу являє собою таке 
співвідношення його основних джерел, яке, по-перше, забезпечує максимальний рівень 
чистої рентабельності власного капіталу, по-друге, мінімізує середньозважену вартість 
власного капіталу.  
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Рис. 2. Методичні підходи щодо оптимізації структури капіталу акціонерного 

товариства в сучасних умовах господарювання 
 

Оптимізації власного капіталу дозволяє управляти процесом формування власного 
капіталу акціонерного товариства з урахуванням впливу всіх джерел його формування (рис. 
2).  

Оцінка внутрішніх і зовнішніх, сильних і слабких сторін акціонерних товариств 
розкриває фундаментальну мету планування: визначення майбутніх перспектив і націленість 
на їхню реалізацію. Така фундаментальна передумова націлює на визначення стратегічного 
напрямку розвитку акціонерного товариства шляхом використання сильних фінансових 
сторін і можливостей.  

Оптимізація структури джерел капіталу відіграє досить важливу роль, оскільки 
реальна величина майна, на яку можуть розраховувати кредитори в якості забезпечення за 
зобов'язаннями товариства, визначається величиною чистих активів, тобто активів, 
сформованих за рахунок власного капіталу. Таким чином, збільшення величини власного 
капіталу підвищує кредитоспроможність акціонерного товариства, що дозволяє в 
подальшому оптимізувати структуру капіталу шляхом випуску довгострокових облігацій і 
залучення довгострокових кредитів в банку. 

Отже, політика управління фінансовими ресурсами відіграє досить важливе значення 
в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, і спрямована на забезпечення 
максимізації ринкової вартості акцій акціонерного товариства, а, відтак, і зростання вартості 
та покращення іміджу самого підприємства.  
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У статті розглянуті сучасні концепції в сфері управління безпечністю продуктів харчування. Особлива 
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В наш час проблема якості та безпечності харчових продуктів  набуває особливої 
гостроти  і актуальності. Адже від них в значній мірі залежить життя і здоров’я людей. У 
Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів» якість харчового продукту 
визначається як ступінь досконалості властивостей та характерних рис харчового продукту, 
які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує 
цей харчовий продукт [1]. Ідентифікація показників якості продукції показникам діючих 
стандартів не рідко свідчить про зниження поживної цінності харчових продуктів і 
перевищення максимального вмісту забруднюючої речовини в продукті, що не дозволяє 
віднести його до класу безпечної продукції. У свою чергу, безпечний харчовий продукт – це 
харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров’я людини безпосередньо 
чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних 
заходів та споживання за призначенням. Тобто небезпечний харчовий продукт – це продукт, 
показники якості та споживчі властивості якого не відповідають вимогам нормативних 
документів і/або містить небезпечний фактор (хімічний, фізичний, біологічний), що може 
негативно впливати через харчування на здоров’я людини. Відомо, що до 80 % шкідливих 
речовин надходить до організму людини з їжею та напоями. Не випадково експерти 
Всесвітнього банку саме продовольство і воду відносять до найбільш важливих загроз 
національній безпеці країн. 

У багатьох країнах світу ведуться інтенсивні розробки нових концепцій ефективного 
контролю якості і безпечності харчових продуктів. Найвідомішими концепціями є: НАССР – 
аналіз ризику, за критичними контрольними точками, Hurble Technology – бар’єрна 
технологія, Predictive Microbiology – прогнозуюча мікробіологія. На міжнародному рівні 
найбільше визначення і поширення отримала концепція „Аналіз небезпечних чинників та 
критичні точки контролю” („Hazard Analysis and Critical Control Poіnts” – НАССР). В останні 
роки зростає кількість країн, законодавство яких вимагає впровадження на підприємствах-
виробниках систем управління безпечністю харчових продуктів, що базується на концепції 
НАССР . 

Концепція НАССР була розроблена в США у 1960 р. і застосовувалась для контролю 
якості і безпеки продуктів харчування для космонавтів. Після 10-річного практичного 
використання Національним аерокосмічним агентством США вона почала впроваджуватися 
на підприємствах харчової промисловості під девізом "від ферми до столової виделки" (from 
farm to fork). У країнах Європейського Союзу ця концепція почала застосовуватися з 1990 р., 
причому спочатку в рамках дослідницького проекту. Сертифікація НАССР третьою 
стороною на добровільній основі існує в Австрії, Новій Зеландії, деяких країнах Європи, 
Індії, Бразилії тощо. Вона також впроваджується в деяких країнах Середнього Сходу, 
Південної Азії та Латинської Америки. Широкому застосуванню концепції НАССР сприяла 
її ефективність при вирішенні конфліктів щодо безпечності продукції. 

Як свідчить досвід застосування системи управління безпечністю харчових продуктів 
на основі концепції  НАССР провідними країнами світу ця система має наступні переваги: з 
високим ступенем ймовірності не допускає виробництва і продажу небезпечних продуктів 
харчування, а отже сприяє підвищенню довіри до себе з боку споживачів; надає споживачам 
документально підтверджену впевненість стосовно безпеки харчових продуктів; забезпечує 
системний підхід, який включає всі характеристики безпеки харчових продуктів від 
сировини до кінцевого продукту; дозволяє ефективно використовувати ресурси для 
управління безпекою харчових продуктів; чітко розподіляє відповідальність за безпеку 
продуктів серед персоналу на підприємстві; легко об’єднується з іншими системами, надає 
додаткові можливості при інтеграції з ISO 9000; підвищує можливість експорту на 
національні ринки інших країн. 

В Україні впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на 
основі концепції НАСCР розпочато ще у 2002 році. Через рік введено в дію національний 
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стандарт України ДСТУ 4161-2003 „Систем управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги” [2]. Вимоги стандарту призначені для застосування організаціями харчової та 
переробної промисловості, громадського харчування та іншим організаціям, діяльність яких 
пов’язана з харчовими продуктами. Цей стандарт можна використовувати як для 
впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів (продовольчої сировини) 
так і для сертифікації цих систем. 

В основі концепції НАССР лежить управління небезпечними факторами різного 
походження (біологічного, хімічного або фізичного), які впливають на безпечність продукції 
в процесі виробництва, шляхом створення механізмів контролю в кожній точці виробничої 
системи. Підхід НАССР полягає у контролі сировини і самого процесу виробництва. Він 
відрізняється від тестування лише готової продукції тому, що вибірковий контроль не 
завжди дає об’єктивну інформацію щодо наявності браку. А виправити ситуацію після 
повного завершення технологічного процесу не завжди можливо, що призводить до зайвих 
витрат. Таким чином, система управління якістю на основі концепції НАССР переносить 
контроль із лабораторії безпосередньо на виробництво, тим самим контроль стає 
безперервним. Вона базується на безумовному виконанні організацією – виробником вимог 
чинних санітарних норм і правил. 

Система НАССР – це насамперед запобіжна система, яка передбачає проведення 
систематичної ідентифікації, оцінювання та контролювання небезпечних чинників у 
критичних точках технологічного процесу виробництва. Тобто, ризики, які впливають на 
безпечність харчових продуктів можна більш ефективно усунути або мінімізувати завдяки 
запобіжним заходам в ході виробництва, ніж в ході перевірки готового продукту. Звичайно, 
НАССР не може бути абсолютною гарантією безпечності харчових продуктів, але надає 
впевненості у тому, що підприємство успішно управляє безпечністю своєї продукції. 
Система дає змогу підтримувати високий рівень безпечності і якості продуктів харчування та 
попереджувати невідповідності. До того ж зарубіжні інвестори значно активніше 
погоджуються на капіталовкладення, якщо знають, що на підприємстві діє система НАССР. 
Крім того, робота підприємства за системою НАССР, що  унеможливлює потрапляння 
неякісної продукції кінцевому споживачеві, суттєво підвищує конкурентоспроможність 
підприємства, сприяє проведенню державного контролю і нагляду за дотриманням 
обов’язкових вимог стандартів у процесі виробництва. НАССР – це не стандарт, у 
звичайному для нас розумінні, це система, яка розробляється кожним підприємством 
самостійно, у відповідності з особливостями його виробництва. Але сім її принципів 
однакові для всіх : 

Принцип 1. Проведення аналізу ідентифікації потенційно небезпечних факторів, 
пов’язаних з виробництвом харчових продуктів, на стадіях виробництва і споживання, 
починаючи з отримання сировини і до кінцевого споживання,  включаючи стадії обробки, 
переробки, зберігання, транспортування та реалізації.  

Принцип 2. Визначення критичних точок  (процесів, операцій) в діяльності, які 
необхідно контролювати для усунення або мінімізації впливу небезпечних чинників.  

Принцип 3. Визначення критичних меж (граничних значень параметрів), яких слід 
дотримуватись для того, щоб упевнитися, що критична точка перебуває під контролем.  

Принцип 4. Розроблення системи моніторингу, яка дає змогу забезпечити 
контролювання у критичних точках технологічного процесу за допомогою запланованого 
випробування або спостерігання.  

Принцип 5. Розроблення та застосування коригуючих дій у разі, якщо результати 
моніторингу свідчать про відхилення від встановлених критичних меж.  

Принцип 6. Розроблення процедур перевірки для підтвердження  того, що система 
НАССР працює ефективно.  

Принцип 7. Документування процедур і реєстрування даних, необхідних для 
функціонування системи.  
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В Україні наприкінці 2005 р. введено в дію міжнародний стандарт ISO 22000:2005 
„Система менеджменту безпечності харчових продуктів – вимоги до організацій ланцюга 
виробництва і поставок” (Food safety management systems – Requirements for any organization 
in the food chain), його розроблено технічним комітетом Міжнародної організації із 
стандартизації (ISO/ТС 34, Продукти харчування). З 1 серпня 2007 р. набув чинності 
національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний ISO 22000:2005) [3].  

Міжнародний стандарт ISO 22000 призначається для використання організаціями 
усього ланцюга виробництва продуктів харчування: виробниками кормів і харчової 
сировини; підприємствами харчової промисловості; транспортними і складськими 
організаціями; субпідрядниками; підприємствами роздрібної торгівлі і сфери 
обслуговування, включаючи організації, які виготовляють обладнання, пакувальні матеріали, 
харчові добавки та інгредієнти. Новий стандарт вводиться з метою гармонізації на 
глобальному рівні вимоги до менеджменту безпеки продуктів харчування в межах ланцюга 
виробництва продуктів харчування. Він об’єднує принципи НАССР та етапи її впровадження 
і спрямований тільки на аспекти безпечності харчових продуктів. Він може бути 
впроваджений незалежно від інших систем менеджменту, водночас у ньому враховані 
вимоги ISO 9001:2008, для більш повної сумісності цих двох стандартів і для забезпечення їх 
сумісного застосування або інтегрування. 

Таким чином , вирішення проблеми якості та безпечності харчових продуктів 
харчування має комплексний характер, потребує врахування галузевих особливостей 
формування якості на всіх етапах виробництва сільськогосподарської продукції, її 
перероблення, зберігання, транспортування і реалізації готової продукції. З цією  метою  
необхідне подальше вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює питання 
параметрів якості та безпечності продуктів харчування; продовження гармонізації 
міжнародних стандартів особливо на методі контролю показників якості і безпеки продукції; 
забезпечення відповідності технічних умов чинним законодавчим нормам та стандартам. 
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The article deals with theoretical approaches to the definition of "enterprise financial flexibility". Existing 
methods for determination of financial flexibility were analyzed. In the result of the performed analysis disadvantages of 
existing methodological approaches to calculating the integrated index of financial flexibility level were defined and 
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Topicality of the problem. In the mid-twentieth century such notion as "flexibility" was put 
into practice in the sphere of economic science. It was related with the rapidly increasing rate of 
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changes in the economic environment. And a great number of enterprises were not ready for such 
changes. Negative factors included decreasing levels of liquidity and profitability, increasing debt 
load and absence of external financial resources. Under these conditions old concepts of levelling 
negative factors appeared to be invalid. So, search of new ways and solutions was started for 
improving sustainability of enterprise activities as well as for mobilizing its resources in order to 
ensure its leading positions in competitive struggle. 

In modern conditions of high uncertainty stable functioning of enterprises and their 
investment-driven development require significant financial resources to be introduced and 
concentrated as well as an opportunity to quickly respond to unexpected changes of the external 
environment. So, the problem of enterprise financial and strategic flexibility within the concept of 
strategic management has acquired topicality in modern scientific researches. 

Analysis of recent researches. Issues concerning the definition and methodological 
assessment of enterprise flexibility were highlighted in scientific researches of such foreign and 
domestic scientists as I. Ansoff, D. Aaker, D. Kellogg, G.Birman, G. Chemel, K. Prahalad, D. 
O'Nil, J. Graham, G. DeAngelo, L. DeAngelo, A.V. Grachov, V.V. Kovaliov, V.N.Samochkin, I.A. 
Blank, A.D. Sheremet, D.V. Arutiunova, A.P. Gradov . But methodological approaches to 
determination of enterprise financial flexibility are not sufficiently developed in the contemporary 
science. 

The objective of the article consists in analysis of contemporary scientific approaches to 
definition of "financial flexibility" as well as in researching methods of enterprise financial 
flexibility assessment and in developing proposals for improving these methods. 

Presentation of the research material. І. Ansoff was the first who viewed the notion of 
"enterprise flexibility" as a complex characteristic determining opportunities of enterprises 
concerning expansion of their product range and concerning active investments into innovative 
developments for provision of sustainable activities performed by economic entities. The highest 
level of flexibility was determined by I.Ansoff as an opportunity for quick conversion of all assents 
of the enterprise into money i.e. the complete financial liquidity [2]. Further on this property of 
flexibility in the economic science gained traction as enterprise financial flexibility. 

Up to date there are various approaches to definition of "enterprise financial flexibility".  So, 
J. R. Gram and K.R. Harvey view financial flexibility as an opportunity to attract external financial 
resources for providing enterprise future development and ensuring its investment activities or as 
minimization of debt liabilities down to the acceptable level for the purpose of preserving enterprise 
stable activities in case of an economic decline [12]. 

G. DeAngelo and L. DeAngelo consider provision of financial flexibility by means of 
capital structure optimization. They denote that enterprises can develop potential sources of future 
financial flexibility by means of their own cash savings, attraction of external financing sources and 
flexible policy concerning performing dividend payments. According to their concept during 
favorable periods enterprises should maintain a low level of debt load and high level of dividend 
payments on shares; in this way they are going to increase an opportunity of borrowing funds or 
emission on the most advantageous terms [9]. 

According to another point of view financial flexibility is defined as an ability of enterprise 
to get its access to financing at low prices and to promptly respond to unexpected changes in 
balance of payments or to increase of investment needs [10]. 

According to A.A. Lakitonova financial flexibility is defined as limiting ability of 
enterprises to timely adapt their financial potential to continuously changing economic conditions; 
this ability is limited through the minimal rise in the cost of the used capital or through loss of asset 
value during conversion of these assets into a realizable form applied for the purpose of ensuring 
enterprise financial sustainability [6].  

So, in our opinion enterprise financial flexibility may me defined as ability of enterprises to 
introduce their financial resources taken from various sources and to perform an effective 
management of these resources, to increase their equity capital, to redistribute their assets and to 
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control their lines of activity for providing their financial solvency in case of any unfavourable 
financial conditions.  

Let's look through the most widespread and promising methods for assessment of enterprise 
financial flexibility.    

So, A.V. Gukova, I.D. Anikina and  A.V. Kirov proposed to define the level of financial 
flexibility with a help of a concept of Expectations Based Management — ЕВМ). Within this 
concept the growth rates of the following indexes are used for description of financial flexibility: 
economic value added (EVA); difference between the actual value added and the expected value 
added (ЕВМ); return on sales (ROS); return on assets (ROA); return on invested capital (ROIC), the 
decrease rate of weighted average cost of capital (WACC) [3]. A disadvantage of this method 
consists in the fact that it is based on the dynamics of cost indexes for the previous period which do 
not reflect possible changes in financial business environment. 

Another trend in developing methodology for assessing enterprise financial flexibility 
consists in definition of financial flexibility by means of analyzing ability of enterprises to generate 
monetary flows. This analysis is performed using cash-flow coefficient as well as indexes of debt 
security and financial leverage coefficients. This analysis requires data of enterprise financial 
reports in arrears as well as financial forecast for the coming period providing determination of 
threats for cash shortfalls, backup liquidity sources and opportunities for changing the structure of 
assets [11,13]. An advantage of this method consists in possible prediction of enterprise cash flow 
(performed with a use of balance method (chain way)) as well as in calculation of net cash flow by 
means of comparing predicted cash receipts and payments. But this method is not perfect because 
under conditions of uncertainty a more complete and precise assessment of predicted indexes 
requires viewing various scenarios of enterprise activities [5]. Let's try to correct this fault with a 
help of scenario approach as a method of prediction. Scenario approach gives an opportunity to 
create a model allowing to analyze behavior of criterial indexes in case of various types of changes 
in internal and external economic conditions. At the same time the probabilistic approach is used; it 
consists in predicting possible scenarios and determination of their probability level [4]. 

It should be noted that the main primary factors of financial flexibility include availability of 
liquidity reserves and diversified sources of enterprise financial resources [1]. 

Let's take these factors into consideration during our assessment of enterprise financial 
flexibility which is going to be performed in several stages. At the first stage we are going to 
perform coefficient analysis (an integral rating assessment of financial sustainability) using the 
method of P.A. Fomin and M.K. Starovoytov which is needed for determination of enterprise 
financial sustainability. Coefficients of the enterprise assessment system based on the financial 
indexes are presented in Table 1. 

For calculating the value of enterprise financial sustainability the integral method is going to 
be used.  Application of this method is more appropriate than application of other methods (for 
example the method of chain substitutions) because it gives an opportunity to obtain more valid 
results when calculating influence of separate factors [8]. 

For calculating integral value of enterprise financial sustainability we shall assume that all 
indexes of financial sustainability are equal. So, weighing coefficient of the index should be 
calculated in accordance with formula 1: 

                          (1) , where 

- weighing coefficient of the index; 
n - number of indexes. 
Integral assessment of enterprise financial sustainability should be calculated in accordance 

with formula 2: 
 
   QSust =         Mi*Bi(pi) 

                 (2), where 
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QSust - financial sustainability; 
Bi(pi)- index grade. 

Table 1 
Coefficients of the system used for assessment of enterprise financial sustainability (EFS) [7] 

Index name Index calculation algorithm High level of 
EFS 

Intermediate level of 
EFS 

Low level of 
EFS 

Coefficient of financial 
independence 

OE 
KFI = 

TB  

KFI > 0.5 0.5 ≥ KFI ≥ 0,3 KFI < 0.3 

Coefficient of financial 
dependence (stringency) 

DC 
KFD = 

TB  

KFD < 0.5 0.7 ≥ KFD ≥ 0.5 KFD > 0.7 

Coefficient of availability 
of own current assets 

OWC 
KC = 

WA  

KC > 0.26 0.26 ≥ KC ≥ 0.1 KC < 0.1 

Coefficient of self-
financing 

OE 
KF = 

DC  

KF > 1 1 ≥ KF ≥ 0.5 KF < 0.5 

Coefficient of overall 
liquidity 

CA+SFI+DR+R 
KOL = 

SL  

KOL> 2 2 ≥ KOL ≥ 1 KOL <1 

Coefficient of quick 
liquidity 

CA+SFI+DR KQL = 
SL  

KQL > 0,8 0.8 ≥ KQL ≥ 0.4 KQL < 0.4 

Coefficient of absolute 
liquidity 

CA+SFI KAL = 
SL  

KAL > 0.2 0.2 ≥ KAL ≥ 0.1 KAL < 0.1 

Return on total assets AP 
ROA = 

A  

ROA > 0.1 0.1 ≥ ROA ≥ 0.05 ROA < 0.05 

Return on equity NP 
ROE = 

CB  

ROE < 0.15 0.15 ≥ ROE ≥ 0.1 ROE < 0.1 

Efficiency of using assets 
for production 

RS 
EA = 

TB  

EА > 1.6 1.6 ≥ EA ≥ 1.0 EA < 1.0 

 
where OE – own equity of enterprise; TB – total balance; DC – debt capital of enterprise; 

OWC – own working capital; WA – working assets; CA – cash assets; SFI – short-term financial 
investments; DR – debts receivable; R – reserves; SL – short-term liabilities;  – average cost of 
total assets for the accounting period; БП – accounting profit  (loss) from sales to taxation; NP – net 
profit;  – average cost of equity for the accounting period; ВР – Revenue from sales of goods, 
products, works, services net of value added tax, excises and analogous mandatory payments [7]. 

Values of index grade for various levels of enterprise financial sustainability are presented in 
Table 2. 

Table 2  
Matrix of grade values of EFS indexes 

Level of EFS index High level of EFS 
Intermediate level of 

EFS 
Low level of EFS 

Index grade. Bi(pi)  3 2 1 
 

At the second stage we should predict scenarios of enterprise activities in the coming period. 
And an integral assessment of financial sustainability (according to expected financial indexes) 
should be performed for each scenario.  Three scenario of development are usually created: an 
optimistic one, a basic one and a pessimistic one; but they may be more numerous.  Then we are 
going to define the value of probable enterprise financial sustainability for calculated financial 
indexes in accordance with predicted scenarios of enterprise activities in future: 
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Q'Sust =         Q'Susti*pi 
 

                (3), where 
Q' Sust -probable financial sustainability; 

  -  probability of scenario implementation; and at that the total probability of all 
proposed scenario is 1; 

n - number of scenarios. 
At the last stage we should define the level of enterprise financial flexibility by means of 

assessing the level of financial sustainability and by means of calculating the deviation of probable 
financial sustainability from the actual financial sustainability of the enterprise (in accordance with 
Formula 4): 

∆ QSust = Q' Sust – QSust 
               (4)  

The system used for integral assessment of enterprise financial flexibility is presented in 
Table 3. 

Table 3 
Integral assessment of enterprise financial flexibility (EFF) 

Index name High level of EFF Intermediate level of EFF Low level of EFF 

Integral assessment of enterprise
financial sustainability 

QSust > 2 2 ≥ QSust ≥ 1 QSust < 1 

Deviation of probable financial
sustainability from the actual
financial sustainability of the
enterprise 

∆QSust > 0.5 0.5 ≥ ∆QSust ≥ - 0.5 ∆QSust < - 0.5 

 

So, a high level of actual financial sustainability and possible growth of this index in future 
represent a high level of enterprise financial flexibility; and vice versa a low level and negative 
dynamic pattern of financial sustainability indicate decreased level of financial flexibility. 

Another advantage of this method consists in modeling scenarios of enterprise activities 
under various economic conditions. So, results of this analysis with (defined threats, reserves and 
opportunities of enterprise) may be included to the strategic plan of development and may be used 
when taking managerial decisions for this or that created scenario. 

Conclusions and prospects for further researches. Analysis of scientific approaches to 
definition of "financial flexibility" gave an opportunity to define this notion as ability of enterprises 
to attract financial resources in order theirfinancial solvency in case of any unfavourable financial 
conditions.  Analysis of scientific works dedicated to assessing the level of enterprise financial 
flexibility leads us to the conclusion that the index of financial flexibility (the index determining 
opportunities of enterprises concerning changing the structure of their assets and attracting financial 
resources depending on definite conditions) is derived from the index of financial sustainability 
characterizing the current state of enterprise finance. With a help of the proposed scientific and 
methodical approach it is possible to perform a qualitative assessment of enterprise financial 
sustainability, to develop probable scenarios of further economic activities and to define the level of 
enterprise financial flexibility.  Results of the analysis performed in accordance with this method 
can be easily implemented to the strategic plan of enterprise development and may be used when 
taking managerial decisions for this or that created scenario.  

Further improvement of this method concerning its integration to the methodology for 
assessing enterprise strategic flexibility is a prospect for further researches. 
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В работе проанализированы существующие сегодня подходы к пониманию принципов управления. На 
основании реферирования ряда источников, как законодательных, так и научно-популярных, автором дано 
определение и проведена систематизация общих и специальных принципов управления учебно-
производственной деятельностью образовательных организаций.  

Ключевые слова: образовательные организации, ISO 9000, принципы TQM, принципы управления, 
общие и специальные принципы. 

 

Управление учебно-производственной деятельностью образовательных организаций 
основывается на определенной методологической базе, основой которой являются 
принципы, методы и функции управления. Но несмотря на то, что существует единый 
общепринятый современным менеджментом подход к их пониманию, существует огромное 
количество мнений в том, что касается их определения и разделения [1 – 8]. Это говорит об 
отсутствии сегодня единого общепринятого подхода в понимании и систематизации 
принципов управления учебно-производственной деятельностью образовательных 
организаций и требует проведения определенных исследований. 
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Целью данной работы является  выделение и систематизация принципов управления 
учебно-производственной деятельностью образовательной организации на основании 
исследования общей теории менеджмента, действующего законодательства в 
образовательной сфере Украине, а также существующих научных разработок по данной 
проблематике. 

Под принципами управления Фомичев А.Н. понимает: «Основные правила, 
определяющие настроение и функционирования системы управления, а также – важнейшие 
требования, соблюдение которых обеспечивает эффективность управления» [6]. Следует 
отметить, что с учетом такого подхода к определению сущности принципов управления, в их 
составе должны присутствовать и как исходные правила (фундаментальные положения), так 
и отдельные требования по организации процесса управления, которые обеспечивают его 
эффективность, что является соотношением между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами. С нашей точки зрения, в том, что касается управления, 
правильным является использование понятий «рациональности» и «результативности», что 
является сегодня наиболее применимым в системах управления в соответствии с 
требованиями ДСТУ ISO 9000:2007 г. [9]. К тому же, обеспечение определенного результата 
должно достигаться за счет определенных мероприятий, инструментов и методов, в 
соответствии с этим данное понятие является значительно более широким понятием чем 
принципы управления. Дубинецкий В.В., также отмечает, что «принципы управления – 
исходные положения, определяющие содержание, формы и методы управленческой 
деятельности» [2]. 

Но наряду с представленными взглядами, есть ряд взглядов других ученых, которые 
считают, что принципы управления – это руководящие правила, определяющие основные 
требования к системе, структуре и организации управления. Например, Хриков Е.М. 
отмечает, что «принципы управления – фундаментальные положения, исходные требования 
к его осуществлению» [7]. 

Достаточно долгое время в науке доминировал перечень общих функций 
менеджмента, которыми руководствовались при управлении объектами различной 
отраслевой принадлежности или специфики, они были присущи всем системам управления 
[3, 4, 6], а именно: принцип единства политики и экономики; научность; системность и 
комплексность; принцип единоначалия в управлении и коллегиальности в выработке 
решений; принцип централизации и децентрализации; принцип пропорциональности в 
управлении; принцип единства распорядительства в управлении; принцип экономии 
времени; принцип приоритета функций управления над структурой при создании 
организации и наоборот, приоритет структуры над функциями управления в действующих 
организациях; принцип делегирования полномочий; принцип обратной связи; принцип 
экономичности; принцип эффективности; принцип мотивации. 

Но с развитием науки на современном этапе на смену классических функций 
управления пришли принципы тотального управления, которые в свое время были положены 
в основу стандартов ISO серии 9000 – принципы TQM [10, 11]. Есть множество различных 
способов применения и реализации этих принципов управления, которые зависят от 
характера организации и конкретных проблем, с которыми она сталкивается. Многие 
организации считают целесообразным создание системы управления качеством, основанной 
на этих принципах. Но главное то, что они являются сегодня единственным 
общепризнанным набором принципов современного управления. 

 Но в то же время анализ существующих сегодня принципов управления, в частности 
в образовательных организациях, позволил нам выявить не только общие, присущие общему 
процессу управления, как на уровне организации, так и определенной сферы деятельности 
национальной экономики, но и специальные, для конкретного процесса, элементов 
управления правила и требования к организации процесса управления, связанного именно с 
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образовательной спецификой [1, 2, 5, 7, 8], что свидетельствует об определенном разделение 
принципов на общие и специальные (см. рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Принципы управления учебно-производственной деятельностью 

образовательной организации 
Источник: составлено автором в ходе обобщения [1 – 8, 10 – 12] 
 

Специальными принципами управления являются принципы, которые прежде всего 
указаны в основных нормативно-законодательных документах, регламентирующих 
образовательную деятельность в стране, в частности это: Закон Украины «Об образовании» 
[12], Закон Украины «О высшем образовании» [13], о Национальной стратегии развития 
образования в Украине на период до 2021 года [14] и т.д. Но в подавляющем большинстве, 
задекларированные в перечисленных документах принципы, являются принципами 
реализации государственной политики в сфере высшего образования, а не принципами 
управлению учебно-производственной деятельностью образовательных организаций, что 
требует проведения дополнительных исследований  в этом направлении. 

Выводы: В ходе исследования и анализа общей теории менеджмента, действующего 
законодательства в Украине в образовательной сфере, а также существующих научных 
разработок, в работе было выделено и систематизировано принципы управления учебно-
производственной деятельностью образовательной организации, такие как: общие и 
специальные. Принципы, составляющие данные группы следует рассматривать как единую 
систему, которая обеспечивает рациональность и результативность управленческого 
процесса и позволяет руководителю вуза сделать научно-обоснованный выбор целей, 
отобрать содержание, методы и средства организации образовательного процесса, а также 
создать благоприятные условия для развития личности соискателей высшего образования. 
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Установлено, что в рыночной экономике стратегическое планирование инновационного развития 
строительного производства ориентируется на долгосрочное устойчивое развитие предприятия.  С учетом 
этого раскрыт механизм стратегического планирования инновационного развития строительного 
производства с учетом оценки инновационного потенциала предприятия. 

Ключевые слова: строительная продукция, инновационная стратегия, планирование, прогнозирование,  
инновационный потенциал. 

 

В настоящее время следует отметить появление новых подходов к планированию 
инновационного развития строительного производства. Наблюдается переход от 
традиционных сетевых моделей и связанных с ними методов к новым типам 
организационных инструментов планирования, которые базируются на прошлых 
разработках и являются их развитием на новом уровне. Высокая сложность и 
неопределенность современных строительных проектов делает невозможным детальную 
проработку всей структуры работ на начальном этапе проекта. Номенклатура работ и их 
продолжительность носят вероятностный характер. Более того, присущие строительству, а 
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проектированию в особенности, переделки работ опять же изначально непредсказуемы по 
месту их появления и количеству итераций. 

Стратегическое планирование на микроуровне является основой взаимодействия 
множества внутренних и внешних экономических процессов, факторов и явлений.  

Во-первых, стратегический план задает перспективное направление развития 
конкурентоспособного потенциала, определяет основные виды деятельности, позволяет 
увязать в единую систему все основные направления деятельности, а также позволяет лучше 
понимать структуру потребности, процессы планирования, продвижения и сбыта продукции, 
механизмы формирования рыночных цен.  

Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению строительного предприятия 
конкретные и четкие цели, которые согласуются с общей стратегией развития предприятия. 

В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех функциональных служб 
предприятия. 

В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров предприятия лучше 
оценивать свои слабые и сильные стороны с точки зрения конкурентов, возможностей, 
ограничений и изменений окружающей среды. 

В-пятых, план определяет альтернативные действия предприятия на долгосрочный 
период. 

В-шестых, создает основу для распределения ограниченных экономических ресурсов. 
В-седьмых, демонстрирует возможность фактического применения основных 

функций планирования, организации, управления, контроля и оценки деятельности 
предприятия, как единую систему современного менеджмента. 

Процесс стратегического планирования инновационного развития строительного 
производства включает в себя осуществление следующих взаимосвязанных функций: 

1) определение долгосрочной стратегии, основных целей и задач инновационного 
развития предприятия; 

2) создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии; 
3) обоснование и уточнение основных целей проведения маркетинговых 

исследований рынка; 
4) осуществление ситуационного анализа и выбор направления экономического 

развития предприятия; 
5) разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование 

производства продукции; 
6) выбор тактики и уточненное планирование способов и средств достижения 

поставленных задач; 
7) контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной стратегии и 

способов ее реализации. 
Основная задача стратегического планирования инновационного развития 

строительного производства состоит в обосновании важнейших целей и выработке 
правильной стратегии долгосрочного развития.  При стратегическом планировании 
строительные предприятия могут использоваться такие стратегии, как разработка товара, 
стабилизация производства, проникновение на рынок, сокращение издержек, изменение цен, 
а также целевые стратегии: как маркетинговая, производственная, финансовая, конкурентная 
и т.д.  

На российских предприятиях широкое распространение получила стратегия 
выживания, на зарубежных – завоевание лидерства на рынке. Наиболее тесно связано с 
планированием прогнозирование [1]. План и прогноз представляют собой взаимно 
дополняющие друг друга стадии планирования при определяющей роли плана как ведущего 
звена управления производством. При этом прогноз выступает как фактор, ориентирующий 
существующую практику на возможности развития в будущем, а прогнозирование - как 
инструмент разработки планов. Формы сочетания прогноза и плана могут быть различными: 
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прогноз может предшествовать разработке плана (как правило), следовать за ним 
(прогнозирование последствий принятого в плане решения), проводиться в процессе 
разработки плана.  

В современных условиях экономические прогнозы необходимы для определения 
возможных целей развития общества и обеспечивающих их достижение экономических 
ресурсов, для выявления наиболее вероятных и экономически эффективных вариантов 
долгосрочных, среднесрочных и текущих планов, обоснования основных направлений 
экономической и технической политики, предвидения последствий принимаемых решений и 
осуществляемых в каждый данный момент мероприятий. Поэтому прогнозирование 
становится одним из решающих научных факторов формулирования стратегии и тактики 
инновационного развития. 

Важнейшая задача стратегического планирования инновационного развития – 
обеспечить строительному предприятию возможности достижения необходимого 
преимущества перед другими конкурентами путем использования самых эффективных 
средств, способствующих поставленным целям. Чтобы предприятие могло установить 
собственный долгосрочный цикл развития, оно должно расти быстрее, чем повышается 
потенциал ее основных конкурентов. В общем виде планирование инновационного 
потенциала предприятия включает следующие этапы [2]: 

1) оценка структуры, динамики и эффективности использования производственных 
ресурсов и возможностей предприятия, его доля или занимаемое положение на рынке; 

2) определение уровня конкурентоспособности основных видов продукции, самого 
предприятия в целом и его совокупного потенциала; 

3) анализ имеющихся производственных ресурсов и потерь экономических ресурсов 
на предприятии; 

4) выбор основной стратегии и тактики развития потенциала предприятия; 
5) планирование развития потенциала предприятия с учетом выбранных 

перспективных целей и имеющихся ограничений ресурсов; 
6) осуществление запланированных мероприятий, связанных с обеспечением 

экономического роста и развития потенциала предприятия. 
Динамизм рыночного окружения делает необходимым внедрение на строительных 

предприятиях системы управления инновационным развитием производства. Обострение 
конкуренции, усиление взаимосвязей в системе «передовые знания - производство – 
распределение» кардинально меняют необходимую производственную модель по сравнению 
с традиционной. Современное строительное производство обретает свойство непрерывных 
изменений, что выдвигает на первый план значимость эффективного управления развитием 
производства. Без эффективного планирования развития производства, которое должно 
удовлетворять требованиям гибкости, новаторства, своевременности, непрерывности 
совершенствования, невозможно эффективное функционирование предприятия.  

В соответствии с общими положениями формирование целей, генерация и восприятие 
образа развития производства заключается в определении требуемого или желаемого 
состояния системы в планируемом периоде, а также общих способов достижения этого 
состояния. Цель развития производства должна устанавливать определенные ориентиры на 
выбранные периоды времени. Этот элемент является наиболее важным в управлении, так как 
от него зависит дальнейшее развитие производства и предприятия в целом. Любой процесс 
управления в соответствии с принципиальной схемой начинается с формирования системы 
целей и задач деятельности предприятия на определенный период времени, которые должны 
быть логическим продолжением миссии организации.  

   Цели инновационного развития строительного производства являются частью 
общих целей предприятия. На каждом уровне управления миссию необходимо 
преобразовать в конкретные стратегические цели. Необходимость прибыльности 
деятельности предприятия порождает, как одну из целей, необходимость эффективного 
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управления развитием производства. Таким образом, общие цели, отражающие концепцию 
развития, порождают иерархию задач, включающую профессиональные цели и 
маркетинговые задачи.  

Целями, относящими к управлению инновационным развитием производства, 
являются направления в области НИОКР - совершенствование технического уровня 
производства, развитие новых продуктов; а также цели производства - внедрение новых 
технологий, установление нормативных показателей, обеспечивающих эффективное 
использование ресурсов, разработка программ: снижения издержек и контроля качества 
продукции, производства новой и усовершенствования выпускаемой продукции. 
Формирование целей происходит исходя из оценки потенциальных возможностей фирмы и 
обеспеченности ее соответствующими ресурсами. Процесс формирования целей - одна из 
важнейших составляющих управления, исходный пункт всех плановых расчетов. 

Современное планирование строится на ясном видении образа своего будущего и 
стратегии его наилучшего достижения. В последние десятилетия роста неопределенности 
экономической среды организации расширяли временной горизонт планирования, 
совершенствовали его аналитическую и стратегическую основы.  

Стратегия инновационного развития строительного производства является частью 
общей рыночной стратегии предприятия, в ней должны быть описаны такие вопросы, как 
организационно-технический уровень производства, анализ альтернативных стратегий 
развития производства, организационная структура фирмы, параметры «входа» системы и ее 
«выхода», прогнозирование перечисленных аспектов стратегий развития производства, 
технико-экономическое обоснование прогнозов и др. Стратегия инновационного развития 
производства, технологическая стратегия должна опираться на непрерывное повышение 
качества создания продукции и услуг, лучше и быстрее отвечающих ожиданиям 
потребителей. Стратегии даже бездефектного производства обезличенных продуктов в 
конечном счете обречены на неудачу. Успешное технологическое планирование обычно 
выявляет критические для перспектив бизнеса технологии, оценивает существующие 
слабости и преимущества формирования потенциала укрепления конкурентных позиций. 
Планирование перспективного технологического задела необходимо всем предприятиям. 
Стратегия непрерывного совершенствования с поиском возможных технических прорывов 
(учитывая S-образную эволюцию прогресса) позволяет опережать конкурентов, 
зациклившихся на эффективности устаревших технологий. Один из важнейших элементов 
стратегии инновационного развития строительного производства - разработка научно-
технической политики предприятия. Научно-техническая политика обычно определяется как 
генеральная линия, система стратегических мер, проводимых руководством в области 
стратегии повышения качества продукции, ресурсосбережения, организационно-
технического развития производства как компонентов целевой подсистемы системы 
менеджмента. Научно-техническая политика направлена на достижение стратегических 
целей в области обеспечения конкурентоспособности выпускаемых товаров, технологий, 
производства и других объектов предприятия. 

Основные элементы научно-технической политики: 
1. Проведение работ, связанных с разработкой новых и совершенствованием старых 

технологий, созданием новой технологической базы, позволяющей в будущем гораздо 
быстрее, а, следовательно, и эффективнее реагировать на изменения, происходящие на 
рынке. 

2. Гибкость производства является предпосылкой диверсификации выпускаемой 
продукции, осуществления деятельности, связанной с разработкой новых товаров и изделий, 
обладающих высоким качеством и имеющих спрос на рынке.  

3. Повышение доли участия персонала, стимулирование мотивации к труду. Этот 
элемент научно-технической политики позволяет выработать кадровую политику 
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промышленного предприятия, направленную на создание корпоративного характера, 
ориентированного на эффективное развитие. 

4. Выработка программного подхода для осуществления научно-технической 
политики предприятия в целях обоснования и организационного сопровождения 
предлагаемой на перспективу концепции организации производства. Разрабатываемые при 
этом комплексные программы должны состоять из перечня типовых действий, жестко 
увязанных с итогами мониторинга научно-технического потенциала строительного 
предприятия.  

Стратегия инновационного развития строительного производства должна найти 
продолжение в плане развития производства, который является частью бизнес-плана 
предприятия. 

 План развития производства должен содержать следующие разделы: план повышения 
технического уровня производства; план повышения организационного уровня 
производства; план социального развития коллектива; план мероприятий по охране 
окружающей природной среды; показатели организационно-технического уровня 
производства (уровень автоматизации, прогрессивности технологических процессов, 
средний возраст технологического оборудования, уровень организованности управленческих 
процессов и т.п.); инвестиционные проекты по развитию производства.  

Таким образом, эффективность процесса управления инновационным  развитием 
строительного производства может быть  существенно повышена, если в соответствии с 
поставленными целями и принятой научно-технической политикой выделить типичные 
формы развития производства: техническое развитие производства на основе 
совершенствования технического и технологического уровня производства, внедрение новых 
технологий; продуктное развитие производства, которое предполагает внедрение в 
производство новых и совершенствование выпускаемых товаров; комплексное развитие 
производства совмещает характеристики двух вышеперечисленных типов. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 
 

Article is devoted to the development of methodological basis of expert evaluation of the competitiveness of 
vegetable oil. In contrast to existing methods for determining the exact competitiveness of this method does not require 
the original information for the calculation of the competition. The essence of the proposed method lies in the fact that 
the two groups of experts, manufacturers and buyers were scored parametric indicators of oil: price, quality, taste, 
color and others. The sum product of the average values of identified experts on their weight values will give us the 
value of the competitiveness of plant 
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Статья посвящена разработке методических основ экспертной оценки конкурентоспособности 
растительного масла. В отличие от существующих точных методов определения конкурентоспособности 
товаров данный метод не требует исходной информации для расчетов от конкурентов. Сущность 
предложенного метода состоит в том, что две группы экспертов, от производителей и покупателей 
оценивают в баллах параметрические показатели масла: цену, качество, вкус, цвет и другие. Сумма 
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произведения среднего значения показателей, определенных экспертами, на их весовые значения даст нам 
величину конкурентоспособности растительного 

Ключевые слова: растительное масло, конкурентоспособность, экспертный метод, маркетинговый 
подход, качество 

 

Низкая конкурентоспособность отечественных товаров привела к утрате спроса на 
них на внутреннем и зарубежном рынках. Более высокое качество и потребительные 
свойства, надежность, долговечность, безопасность, сервис и умеренные цены многих 
зарубежных товаров на 50-95%  вытеснили наши товары с собственных рынков: обувного, 
трикотажного, тканевого, кожевенно-мехового, фармацевтического, грузовых перевозок, 
связи, автомобильного, бытовой техники, строительных материалов и многих видов 
продовольствия.   

Потребность в оценке конкурентоспособности масложировых товаров возникает при 
обосновании следующих управленческих решений: 

при оценке перспектив продажи растительного масла на отечественном и зарубежных 
рынках; 

при установлении и корректировке цен для внутреннего и международных рынков; 
при подготовке информации для рекламы; 
при исследовании рынка и его конъюнктуры. 
Результаты оценки конкурентоспособности конкурирующих товаров облегчают 

покупателям выбор товаров, а производителей стимулируют к изготовлению 
конкурентоспособных товаров [1, с.704; 2, с.25-26; 3, с.126-127; 6, с.153]. 

Поскольку центральной фигурой современного рынка является покупатель, все 
элементы конкурентоспособности товара должны позитивно восприниматься 
потенциальными покупателями, чтобы у них не возникло сомнений в отношении какого-
либо из них. В этой связи, при формировании комплекса конкурентоспособности в рекламе 
важно учитывать особенности психологии и интеллектуальный уровень целевой группы 
потребителей. Интересно отметить, что во многих пособиях по рекламе специально 
выделяют методику рекламы, адресованной малообразованной или особенно эмоциональной 
аудитории как наиболее подверженных управляющему психологическому воздействию [4, 
с.152].  

В качестве примера взаимодействия составляющих элементов конкурентоспособности 
товара можно привести некоторые моменты конкуренции японских и американских 
производителей. В ожесточенной конкурентной борьбе на многих рынках передовых 
технологий позиции японских товаров в последние два десятилетия выглядят более 
предпочтительными. В восьмидесятые годы XX века это достигалось их высоким качеством 
и привлекательной ценой. Но уже в девяностых годах значительно вырос уровень 
рекламной, сбытовой и сервисной культуры японских фирм, что еще более усилило мировые 
позиции японских товаров. Этот феномен обратил на себя пристальное внимание 
маркетологов всего  мира. Применяемый японскими фирмами подход получил название 
„философии обслуживания", а исследуемая ими ранее „философия качества" стала ее 
составной частью. 

Однако многие американские исследователи и промышленники отрицают реальность 
превосходства японских товаров в цене и качестве, указывая, что представления о 
высочайшем качестве японских товаров были главным образом сформированы путем умелой 
пропаганды. Даже допуская в этих высказываниях присутствие нотки уязвленного 
самолюбия, следует  признать, что позитивный имидж страны и предприятия дает ощутимую 
прибавку конкурентоспособности ее товарам. 

Категория конкурентоспособности товара давно стала обобщающим понятием, за 
которым выстраивается множество разнообразных стратегических и тактических приемов 
менеджмента и маркетинга. Общее содержание конкурентоспособности является 
философией работы в условиях динамичного рынка покупателя, ориентирующей 
производителя и продавца на: 
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- выявление нужд потребителя и тенденций их развития; 
- систематическое изучение поведения и возможностей конкурентов; 

- изучение и практический учет состояния и тенденций развития рынка; 
- мониторинг внешней среды и ее тенденций; 
- умение создавать такой товар и так доводить его до потребителя, чтобы потребитель 

предпочел его товару конкурента. 
Решением проблемы оценки конкурентоспособности товара, при невозможности 

применения точных методов, может быть ниже предлагаемый экспертный метод, не 
требующий информации от конкурентов. Для экспертной оценки конкурентоспособности 
растительного масла создадим две группы экспертов, одну от производителей, другую – от 
покупателей. В группу от производителей пригласим 5 человек – маркетологов, технологов, 
финансистов, руководителей подразделений сбыта, снабжения – экспертов, хорошо знающих 
рынки и спрос на них. В группу экспертов от покупателей пригласим 5 человек, потребности 
которых трудно удовлетворить. Перед  всеми экспертами поставим одну и ту же задачу: 
оценить в баллах параметрические характеристики (показатели) растительного масла: цену; 
качество (соответствие масла национальной и международной системе качества и 
безопасности ИСО 9000, 22000); уровень очистки; вкус; цвет; наличие осадка; срок годности; 
дизайн упаковки и информативность маркировки; постоянную доступность товара на рынке; 
влияние товарного знака (торговой марки). 

Каждый эксперт представляет результаты своей оценки товара в специальной анкете 
(акте), табл. 1 и табл. 2.  

Конкурентоспособность товара (Кт) – растительного масла определим с помощью 
следующей формулы: 





n

i
biiТ KПК

1

          (1) 

где Кт – конкурентоспособность товара (растительного масла), баллов; 
Пi – параметрический показатель: А – цена; Б – качество (соответствие масла 

национальной и международной системе качества и безопасности, 
ИСО 9000, 22000); В – уровень очистки; Г – вкус; Д – цвет; Е – наличие осадка;  
Ж – срок годности; З – дизайн упаковки и информативность маркировки; И – постоянная 
доступность товара на рынке; М – влияние товарного знака (торговой марки); 

Квi – весовой коэффициент параметрического показателя. 
Подставляя в формулу (Кт) параметрические показатели и их весовые значения (Квi) 

формула примет вид:  
 КТ=АсрхКва+БсрхКвб+ВсрхКвв+ГсрхКвг+ДсрхКвд+ЕсрхКве+ЖсрхКвж+ЗсрхКвз+ 

+ИсрхКви+МсрхКвм,          (2) 
 где Аср, Бср, Вср и другие параметрические показатели – среднее значение этих 

показателей по всем экспертам. 
 Введем ограничения: общая сумма параметрических показателей Пі = 10, 

максимальное значение каждого из параметрических показателей указано в  
табл. 1 и табл. 2. Сумма весовых коэффициентов Квi равна 1, а весовое значение каждого из 
коэффициентов указано в табл. 1 и табл. 2. 

Общие результаты анкетного опроса по Одесскому и Ильичевскому 
маслоэкстракционным заводам представим в табличной форме (см. табл. 1 и табл. 2). 

Сумма произведения среднего значения параметрических показателей, определенных 
экспертами, на их весовые значения и даст нам величину конкурентоспособности 
растительного масла (Кт).  

Работоспособность предлагаемого метода покажем на примерах Одесского и 
Ильичевского маслоэкстракционных заводов.  
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Таблица 1 
Акт (анкета) оценки конкурентоспособности растительного масла  

Одесского маслоэкстракционного завода, баллов 
 

Оценка экспертов 

Наименование 
показателя 

Maкси
маль 
ное 
зна-
чение 
пока-
зателя 

(Пi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Σ 

Сред-
нее 
зна-
чение 

Весо-
вое 
зна-
чение, 
(Квi) 

Произве-
дение 

среднего 
значения 
показате 
ля на его 
весовое 
значение 

А – цена  2,0 1,6 1,8 2,0 1,5 1,6 1,7 1,2 1,6 1,5 1,4 15,9 1,59 0,2 0,32 
Б – качество, 
соотв. ИСО 

1,5 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 12,2 1,22 0,2 0,24 

В – уровень 
очистки 

1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 8,8 0,88 0,1 0,09 

Г – вкус  1,2 1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 8,9 0,89 0,2 0,18 
Д – цвет  1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 7,8 0,78 0,05 0,04 
Е – наличие 
осадка 

0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 5,1 0,51 0,05 0,03 

Ж – срок 
годности 

1,0 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 8,4 0,84 0,05 0,04 

З – упаковка, 
маркировка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 4,0 0,40 0,05 0,02 

И – доступность, 
наличие в 
продаже 

0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 3,0 0,30 0,05 0,01 

М – влияние 
товарного знака  

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 1,9 0,19 0,05 0,01 

ВСЕГО 10,0             1,00 Кт = 0,98 
 

 

Таблица 2 
Акт (анкета) оценки конкурентоспособности растительного масла 

Ильичевского маслоэкстракционного завода, баллов 
 

Оценка экспертов 

Наименование 
показателя 

Maкси
маль 
ное 
зна-
чение 
пока-
зателя 

(Пi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Σ 

Сред-
нее 
зна-
чение 

Весо-
вое 
зна-
чение, 
(Квi) 

Произве-
дение 

среднего 
значения 
показате 
ля на его 
весовое 
значение 

А – цена  2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,9 2,0 2,0 1,9 19,1 1,91 0,20 0,38 
Б – качество, 
соотв. ИСО 

1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 14,2 1,42 0,20 0,28 

В – уровень 
очистки 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,2 1,1 11,4 1,14 0,10 0,11 

Г – вкус  1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 11,1 1,11 0,20 0,22 
Д – цвет  1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 9,3 0,93 0,05 0,05 
Е – наличие 
осадка 

0,8 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 5,1 0,51 0,05 0,03  

Ж – срок 
годности 

1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 9,0 0,90 0,05 0,05 

З – упаковка, 
маркировка 

0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 3,3 0,33 0,05 0,02 

И – доступность, 
наличие в 
продаже 

0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 2,7 0,27 0,05 0,01 

М – влияние 
товарного знака  

0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 

ВСЕГО 10,0             1,00 Кт = 1,13          
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Используя данный метод и сопоставляя его результаты с результатами расчета по 
этому же методу, у конкурентов производитель наглядно увидит сильные и слабые стороны 
своего товара и примет решение, если это необходимо, о выработке мер по повышению 
привлекательности его для покупателей. 

В данном примере расчеты показали, что конкурентоспособность Ильичевского 
маслоэкстракционного завода выше, чем Одесского. Этого результата следовало ожидать, 
так как на Ильичевском заводе новое оборудование, завод новый, технология более 
совершенная, качество товара и его уровень очистки значительно выше, чем на Одесском 
маслоэкстракционном заводе. 

Объективно оценивая возможность практического использования точных методов 
оценки конкурентоспособности товаров, следует заметить, что все они обладают одним 
общим серьезным недостатком. Дело в том, что для расчета конкурентоспособности товаров 
и предприятий необходима информация от конкурентов. Можем предположить, что 
получить достоверную, текущую, конфиденциальную информацию конкурентам друг о 
друге практически невозможно. А отсутствие объективной информации не позволит 
получить искомый результат. 

Предложенный экспертный метод оценки конкурентоспособности  растительного 
масла, который в отличие от существующих точных методов определения 
конкурентоспособности товаров не требует исходной информации для расчетов от 
конкурентов. Сущность предлагаемого метода состоит в следующем. Две группы экспертов, 
от  производителей и покупателей оценивают в баллах параметрические показатели 
растительного масла: цену, качество, уровень очистки, вкус, цвет, наличие осадка, срок 
годности, дизайн упаковки и информативность маркировки, постоянную доступность товара 
на рынке, влияние товарного знака. Сумма произведения среднего значения показателей, 
определенных экспертами, на их весовые значения даст нам величину 
конкурентоспособности растительного масла. Работоспособность предложенного метода 
показана на примерах действующих предприятий Одесского и Ильического 
маслоэкстракционных заводов.    
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

The article describes the system of cost management that identifies factors influencing the process of cost 
management, analyzes the modern methods of enterprises cost management. Determined that the formation and 
improvement of mechanism of cost management requires the application of new methods of influence on the process of 
formation of production costs. 
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У статті розглянуто систему управління витратами, визначено фактори, які впливають на процес 
управління витратами, проаналізовано сучасні методи управління витратами підприємства. Визначено, що 
формування та вдосконалення механізму управління витратами потребує застосування новітніх  методів 
впливу на процес формування витрат виробництва.  

Ключові слова: управління витратами, методи управління витратами, підприємство, витрати 
 

В умовах ринкової економіки витрати є необхідною умовою функціонування 
підприємства. Вони є важливим аспектом економічної стійкості, конкурентоспроможності та 
ефективності виробництва. Тому на сьогоднішній день постає завдання впровадження 
ефективної системи управління витратами та контролю за ними, що обумовлює актуальність 
обраного напрямку дослідження.  

Таблиця 1 
Визначення економічної сутності категорії «витрати підприємства» 

Автори, джерела Визначення поняття «витрати» 
Афанасьєв М.В.,  
Плоха О.Б. [1] 

Витрати – це виражені у грошовій формі витрати організацій на проведення, 
обіг, збут товарів 

Загородній А.Г., 
Вознюк Г.Л. [2] 

Витрати – грошове вираження  суми ресурсів,  використаних  з певною метою   

Цимбалюк Л.Г. [3] Витрати – є виражені у  грошовій формі вартості ресурсів підприємств, 
підприємців на виробництво та реалізацію продукцію   

Мельник  Л.Г.,  Каринцева  
А.И. [4]  

Витрати характеризують у грошовому виразі обсяг  ресурсів  на визначений 
період, використаних на виробництво та збут продукції, і трансформуються у  
собівартість продукції, робіт і послуг.  

Сухарева Л. А., Петренко С. 
Н. [5] 

Витрати – найбільш невизначене слово в управлінні, яке визначається сумою 
видатків, зазнаних підприємством  на  момент  придбання товарів або послуг 

Костенко О.М. [6]  Витрати –  це ресурси, витрачені на конкретні цілі, у вартіснім вираженні 

Цал-Цалко Ю.С. [7]  Сукупні  витрати  живої  та уречевленої праці на  виробництво продукції  
становлять  витрати  господарської  діяльності суб’єктів підприємництва 

П(С)БО 16 
«Витрати»[8] 

 

Витратами визнаються або зменшення  активів, або  збільшення зобов’язань, 
що призводять до зменшення  власного  капіталу підприємства за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені 

 
В. Б. Івашкевич [9] 

Витрати – це відтік або інше використання активів і (або) виникнення 
кредиторської заборгованості в результаті  відвантаження або виробництва 
товарів, надання послуг або  здійснення інших операцій, які є основою 
діяльності господарюючого суб’єкта 

 
В. П. Савчук [10] 

Затрати (видатки, витрати) являють собою  зменшення активів або  збільшення  
зобов’язань (пасивів), або поєднання того чи іншого у зв’язку з виробництвом і 
постачанням товарів у рамках діяльності підприємства 

Згідно Податкового 
кодексу України [11]  

Витрати – це сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній 
та нематеріальній формах. Такі витрати спрямовані  на здійснення 
господарської діяльності платника податку (підприємця) 

 
МСБО [12] 

Витрати – зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду, що 
відбувається у формі вибуття або використання активів чи збільшення 
зобов’язань, що веде до зменшення власного капіталу підприємства за умови, 
що ці витрати можуть бути достовірно оцінені 

 

Проведений в даній роботі аналіз надав можливість виявити, що управління 
витратами – це процес цілеспрямованого формування  оптимального рівня витрат 



 156

підприємства. Критерієм оптимізації є  мінімум витрат, що дає змогу підприємству отримати 
певні конкурентні переваги на ринку збуту, та досягти високих розмірів прибутку. 

Управління витратами відіграє ключову роль як в обґрунтуванні управлінських 
рішень під впливом зовнішнього економічного середовища, так і в налагодженні 
ефективного внутрішньогосподарського управління . 

Перед тим як провести аналіз методів управління витратами на підприємстві, 
представимо ґрунтовний аналіз основних підходів до визначення економічної сутності 
категорії «витрати підприємства» (табл.1). 

Аналізуючи вищевикладені тлумачення сутності витрат, очевидно, що дослідникам 
облікового напряму імпонує визначення, наведене в П(С)БО 16, яке більше характеризує 
наслідки збільшення витрат, ніж їхню  економічну сутність. Тобто це визначення передає 
зміст витрат діяльності,  які відображаються у Звіті про фінансові результати, але не виражає 
сутності категорії «витрати виробництва» на рівні виробничого процесу. 

Важливе значення при управлінні витратами займає визначення факторів, що 
впливають на формування та зміну витрат впродовж виробничого циклу. Це сприятиме 
виявленню та розгляду можливостей  зниження витрат для подальшого підвищення 
прибутковості підприємства. Існують різні точки зору стосовно факторів, що впливають на 
витрати підприємства. Спочатку розглядався лише один фактор – обсяг виготовленої 
продукції. Але вже у 70-х роках XX ст. економісти дійшли висновку, що обсяг виробництва 
не відповідає на питання про те, що саме визначає величину витрат підприємства . 

Аналіз і оцінка витрат передбачають вивчення підприємцем величини, структури і 
динаміки власних витрат, що визначають нижній кордон ціни: в умовах ринку підприємство 
повинне покривати витрати, що виникли в процесі виробництва і реалізації товарів, а в 
реальності ще і отримати прибуток як винагороду за підприємництво і ризик. 

Щодо основних методів аналізування витрат то до них відносять економіко  
математичне моделювання, яке  передбачає  побудову  моделі  з  метою відображення 
перспективної інформації про об’єкт дослідження на основі поточних даних; розрахунково-
аналітичні методи, методи технічного нормування та методи калькулювання, основне  
завдання  яких  полягає у розрахунку норм та нормативів; статистичні методи,  використання 
яких передбачає прогнозування динаміки параметрів витрат  у часі; методи прогнозування 
економічних показників діяльності суб’єкта  господарювання з метою одержання 
обґрунтованих тенденцій розвитку певних явищ тощо [3]. 

До основних методів оцінювання витрат відносять евристичні методи, основою яких є 
використання думок експертів з метою виявлення основних властивостей та критеріїв (метод 
експертних оцінок, метод  переваг, розміщення пріоритетів, бальний метод і  ін.); методи  
збирання та акумулювання інформації (панельний метод, спостереження, анкетування, 
опитування тощо). 

Щодо сучасних методів управління витратами, то їх переваги та недоліки широко 
висвітлені у наукових працях Кальєніної Н.В. та Гудими О.В., які здійснили аналіз систем 
обліку витрат на виробництво, приділивши особливу увагу "standard costing". Аналіз та 
оцінку існуючих систем управління витратами провів Власюк В.Г., зосередившись в 
основному на "direct costing" [13]. 

Найменування системи "direct costing" (облік прямих витрат) введено з 1936 р. 
американцем Д. Харісом. На початку практичного застосування цієї системи до собівартості, 
яка розраховувалася за змінними витратами, входили тільки прямі витрати, а всі види 
непрямих витрат списувалися на фінансові результати. Внаслідок цього загальна сума 
змінних витрат збігалася із сумою прямих витрат, що і знайшло своє відображення в назві 
системи.  

На даний час "direct costing" використовується в таких варіантах: Rласичний "direct 
costing", що передбачає калькулювання за прямими витратами (всі змінні); система змінних 
витрат – калькулювання здійснюється за змінними витратами, до складу яких входять прямі 
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витрати і змінні непрямі витрати; система обліку витрат залежно від завантаження 
виробничих потужностей – у калькуляцію включаються всі змінні витрати і частина 
постійних, що визначається відповідно до коефіцієнта використання виробничої потужності. 
Спільне полягає в тому, що калькулюється не повна, а часткова собівартість. 

На основі проведеного аналізу можемо зробити висновок, що при даному варіанті 
управління витратами передбачається, що тільки змінні витрати залежать від завантаженості 
потужностей або від обсягу продукції, а тому тільки вони можуть бути віднесені на об'єкт 
витрат. Таким чином, до собівартості носія витрат не включаються постійні витрати. Вони 
зазвичай покриваються маржинальним прибутком, отриманим від продажу продукції.  

Термін "standard cost" дослівно означає «стандартна вартість», тобто "standard" – 
кількість необхідних виробничих витрат для виготовлення одиниці продукції або заздалегідь 
обчислені витрати на виробництво одиниці продукції; "cost" – це грошовий вираз виробничих 
витрат, які припадають на одиницю продукції . 

Система "standard costing" була викладена у першій чверті XX ст. у статтях 
американського вченого Д.Ч. Гаррісона, трасформувалась в два положення: 1) витрати повинні 
бути відображені у порівнянні зі стандартними (нормативними); 2) відхилення, виявлені за 
допомогою порівнянь фактичних витрат зі стандартними, повинні бути ідентифіковані з 
причинами, що їх викликали. Завдяки цьому з'явилась можливість перерахувати фактичне 
використання ресурсів підприємства. 

За допомогою цієї системи керівництво підприємства отримує інформацію про величину 
відхилень від нормативів і про причини їх виникнення, яка використовується для оперативного 
прийняття управлінських рішень щодо усунення відхилень; менш складна техніка ведення обліку 
виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції, оскільки заздалегідь відомі 
нормативні величини виробничих витрат.  

У сучасних умовах необхідно, щоб система "standard costing" постійно переглядалася 
і в разі необхідності модернізувалася для того, щоб відображати зміни, які відбуваються у 
виробничій сфері. Ця система є універсальним інструментом, який здатний забезпечувати 
різною інформацією менеджерів підприємства про витрати для найрізноманітніших цілей 
[14]. 

Аналізуючи в подальшому метод АВС або облік витрат на основі видів діяльності, 
відмітимо, що згідно з цим методом діяльність підприємства розглядається як процеси або 
робочі операції. Сума витрат впродовж періоду або на певний вид продукції визначається на 
основі витрат на здійснення сукупності відповідних процесів і операцій. Перевагами даного 
методу є підвищення обґрунтованості віднесення накладних витрат на конкретний продукт; 
точніше калькулювання собівартості; забезпечення взаємозв’язку отриманої інформації з 
процесом формування витрат. 

В результаті проведених досліджень, було виявлено, що дана система включає такі 
стадії: визначення основних видів діяльності в межах підприємства; створення для кожного 
основного виду діяльності центрів витрат – групування витрат; визначення носіїв витрат для 
кожного виду діяльності; віднесення на продукт витрат на кожен вид діяльності, виходячи з 
потреб даного продукту в кожному виді діяльності [15]. 

Якщо розглядати метод управління витратами за цільовою собівартістю "Target 
costing", відмітимо, що на думку японських менеджерів це означає: Ціна-Прибуток = 
Собівартість. 

Система "Target costing" передбачає розрахунок собівартості виробу, виходячи з 
попередньо встановленої ціни реалізації. Дана система має наступні переваги: менеджери і 
службовці, намагаючись наблизитися до цільової собівартості, часто знаходять нові, 
нестандартні рішення в ситуаціях, що потребують інноваційного мислення; необхідність 
утримувати в голові цільову собівартість втримує менеджерів від спокуси застосовувати 
більш дорогу технологію або матеріал, бо це призведе до необхідності перепроектувати 
продукт. Головні перешкодами впровадження "target costing" на вітчизняних підприємствах є 
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необхідність створення ефективної і досконалої системи управлінського обліку, хороше 
інформаційне забезпечення для прийняття управлінських рішень. 

До сучасних методів управління витратами можна віднести такий новітній метод як 
управління витратами є "kaizen costing". Він застосовується для досягнення цільової 
собівартості, але на відміну від "target costing", полягає в постійному вдосконаленні якості 
процесів на всьому підприємстві за участі всіх його працівників, що дає можливість 
зменшити непродуктивні витрати. Перевагою "kaizen costing" є те, що він забезпечує 
постійне зменшення витрат і утримання їх на заданому рівні, а основним недоліком є 
необхідність мотивації працівників і корпоративної культури, що підтримує залучення 
персоналу в діяльність підприємства.  Також новим методом є розрахунок витрат за 
етапами життєвого циклу продукції –  LCC-аналіз. Даний метод застосовується при 
стратегічному управлінні, бо він охоплює період у кілька років. Планові витрати 
визначаються на кожній стадії життєвого циклу продукту. LCC- аналіз – єдиний метод 
управління витратами, який передбачає врахування впливу інфляції через дисконтування 
грошових потоків у прийнятті рішень. Перевагами даного методу є отримання в 
довгостроковому періоді оцінки здійснених витрат і їх покриття відповідними виробу 
доходами; забезпечення точного прогнозу всіх витрат і співвідношення отримуваного доходу 
та витрат щодо виробництва виробу в цілому. Недоліками є відсутність періодизації 
фінансових результатів; невизначеність в обліку накладних витрат; може потребувати витрат 
на отримання великої додаткової інформації [14]. 

Найбільш новим методом, який нещодавно почали практично використовувати в 
управлінні витратами є EVA – метод економічної доданої вартості. Даний метод дає 
можливість прив’язати створення вартості до певних груп робітників або підрозділів і так 
отримувати критерій для диференційованої винагороди за виконану роботу на підприємстві. 

Отже, на нашу думку для ефективної та високорентабельної діяльності підприємства 
на даному етапі розвитку існує необхідність застосовування сучасних та новітніх методів 
управління витратами. Тобто крім традиційних методів, таких як, – директ-костинг, 
стандарт-костинг, спробувати застосовувати методи таргет-костинг, бенчмаркінг витрат, 
LCC-аналіз, методи EVА та АВС-метод.  

На сучасних українських підприємствах найдоцільніше використовувати АВС-
аналіз, бо у результаті впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, 
тотальної автоматизації і механізації виробництва частка прямих витрат у собівартості 
постійно знижується. 

Для сучасного підприємства характерним має стати пошук шляхів управління не 
стільки прямими, а накладними витратами. А це ефективно та раціонально може бути 
здійснено за допомогою АВС - аналізу. Але, все ж таки підприємство повинно самостійно 
обрати метод, який буде найефективнішим для його діяльності. 

Після проведення аналізу методів управління витратами, доцільно виділити та 
конкретизувати заходи оптимізації витрат у сучасних умовах, зокрема підвищення 
технічного рівня виробництва, застосуванням нових видів сировини та матеріалів; 
використанням інноваційної техніки та обладнання; зміна обсягу та структури продукції, 
зниження матеріаломісткості й трудомісткості продукції; поліпшення використання 
виробничих ресурсів, застосування більш дешевих матеріалів, впровадження безвідходних 
технологій виробництва, застосування ресурсозберігаючих технологій, що забезпечує 
економію матеріалів та енергії [16].  

В результаті проведеного аналізу виявлено наступний перелік альтернативних методів 
направлених на оптимізацію та зниження витрат підприємства: розмежування витрат на 
виробництво нестандартної продукції та продукції вищої якості; застосування єдиної 
системи калькулювання витрат на всіх стадіях життєвого циклу продукції; чітке виділення 
витрат на управління, підготовку й оновлення процесу виробництва; вивчення причин браку 
та зниження собівартості за рахунок скорочення втрат від браку. 
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Раскрыто преимущество концессии как одной из форм государственно-частного партнерства, 
поскольку они объективно являются наиболее привлекательными для бизнеса, предоставляют ему большую 
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административно-хозяйственную свободу, чем, совместные предприятия или аренда. Обобщен мировой опыт 
и отечественная практика применения концессий в строительстве. Выявлена целесообразность применения 
концессионных форм инвестирования в промышленное строительство. 

Ключевые слова: концессия, инвестиции, промышленное строительство, государственно-частное 
партнерство. 

 

Мировой опыт свидетельствует, что многие страны для привлечения иностранных 
инвестиций используют концессионные принципы в форме соглашений о разделе 
продукции. Соглашение о разделе продукции предлагает достаточно широкий выбор 
параметров, с помощью которых государство может влиять на деятельность инвестора. К 
ним относятся, например, сроки соглашения раздела производства, дополнительные налоги 
на прибыль, экспортные пошлины и подоходные налоги. В совокупности они обеспечивают 
гибкость и позволяют реагировать на изменения в экономической ситуации. 

  Концессия – это система отношений между государством и юридическим или 
физическим лицом (концессионером), возникающая в результате предоставления 
государством концессионеру определенных прав по владению и пользованию объектом своей 
собственности за плату и на возвратной основе [1].  Из всех форм ГЧП, концессии объективно 
являются наиболее привлекательными для бизнеса, поскольку они предоставляют ему гораздо 
большую административно-хозяйственную свободу, чем, например, совместные предприятия 
или аренда. Концессии выгоднее и для государства, так как оно перестает заниматься 
несвойственной ему производственной деятельностью, а в тоже время оставляет за собой 
стратегические вопросы, функции регулирования и контроля, закрепленные в законах и 
конкретных договорах концессий. В концессионную деятельность вовлечены разные 
экономические агенты: государство, частные строительные, финансовые, инвестиционные, 
консультационные фирмы, подрядчики, субподрядчики. Все они связаны системой 
отношений в рамках конкретных концессий.  

Концессия, предоставляя право на долгосрочную эксплуатацию объекта природных 
ресурсов или предприятия, обеспечивает концессионеру возможность полного извлечения 
вложенного концессионером капитала и получения прибыли на этот капитал.  

В России крупнейшую и, как правило, наиболее привлекательную для инвесторов 
группу объектов образуют природные ресурсы. Другая группа объектов, которые могут быть 
представлены в пользование инвесторов, это объекты инфраструктуры, включая 
автомобильные и железные дороги, трубопроводный транспорт, транспортные сооружения, 
связь, гидротехнические сооружения и другие. Еще одна группа объектов сосредоточена в 
сфере общественных услуг (общественный транспорт, городское хозяйство, жилищно-
коммунальные услуги и т.д.), сельского хозяйства и др. Как правило, реализация 
концессионных договоров не влечет за собой расходование бюджетных средств.  В 
Российской Федерации наибольшую поддержу со стороны РФ так и со стороны субъектов 
РФ получила концессионная модель, выразившаяся в предоставлении средств 
Инвестиционного фонда РФ и активной законодательной работе.  Несомненным 
достоинством этой модели с юридической точки зрения является ее закрепление на уровне 
Федерации в ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее – Закон о концессиях) в 2005 г. [2], 
который был существенно доработан в 2008 и 2010 гг., в результате чего многие его 
недостатки, выявленные практикой применения, были устранены. 

Закон о концессиях прямо предусматривает строительство и реконструкцию частным 
инвестором (в терминологии Закона о концессиях - концессионером) автомобильных дорог и 
инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, тоннелей; 
объектов железнодорожного и трубопроводного транспорта; морских и речных портов, 
аэродромов и аэропортов; коммунальной инфраструктуры и др. Право собственности на 
объект сохраняется за государством или муниципалитетом (в терминологии Закона о 
концессиях - концедентом), который предоставляет концессионеру на срок окупаемости 
проекта право владения и пользования объектом в целях его эксплуатации для возмещения 
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инвестиционных затрат и извлечения прибыли. Таким образом, концессионная модель, не 
предусматривающая частной собственности на объект, предоставляет концеденту 
возможность полностью контролировать проект.  

Как показало проведенное исследование, в России до сих пор практически нет 
реально работающего механизма ГЧП по созданию крупных капиталоемких объектов 
производственной и социальной инфраструктуры на концессионной основе или с 
использованием инвестиционных договоров под долгосрочные государственные гарантии. 
Концессии устанавливают достаточно жесткие долгосрочные и стабильные, юридически 
оформленные отношения между государством и концессионером. Концессионные договоры 
позволяют привлекать частный иностранный капитал без потери стратегического контроля 
над важными системами и объектами.  Концессия может выступать в качестве инструмента 
уменьшения инвестиционных рисков при сохранении действующей налоговой нагрузки за 
счет повышения стабильности экономико-правовой среды в тех временных рамках, в 
которых иностранные инвесторы реализуют свои проекты, т.е. концессии могут создавать 
своего рода стабильность в условиях нестабильной среды. В отличие от соглашений о 
разделе продукции концессионный договор осуществляется не в индивидуализированном, а 
в общем режиме налогообложения.  

Следует сказать, что использование концессионной формы привлечения инвестиций в 
строительную отрасль нельзя считать абсолютно новым явлением.  В ходе исследования 
нами выявлены  и систематизированы достоинства концессионной формы управления 
инвестиционными проектами: 
    1. Концессии снимают финансовую нагрузку с государства, поскольку концессионер 
принимает на себя обязательства по осуществлению всех затрат по финансированию, 
управлению и текущему ремонту сооружений, переданных в концессию. 
    2. Концессии устанавливают достаточно жесткие, долгосрочные, юридически 
оформленные отношения между государством и концессионером. 
    3. Концессионные соглашения позволяют привлекать частный капитал, в том числе 
иностранный, без потери стратегического контроля над жизненно важными системами и 
объектами страны. 

              На наш взгляд, Республика Дагестан, используя мировые аналоги,  может  развертывать 
инвестиционно-строительную деятельность на основе концессий.  Их объектами способны 
стать:  автодорожное хозяйство, железные дороги, порты, аэропорты, магистральные 
трубопроводы, электроэнергетика, коммунальное хозяйство.  Правительство республики 
предприняло первые попытки в сфере государственно-частного партнерства, утвердив 29 
февраля 2008 года №39-р План действий по развитию частно-государственного партнерства в 
Республике Дагестан, принят Закон  «Об участии Республики Дагестан в государственно-
частных партнерствах» [3].  

             Наиболее часто в практике строительства объектов производственной инфраструктуры 
используются следующие формы концессий: (расположенные в порядке все более широкого 
участия частного капитала в реализации прав собственности): 
1. «Строительство – управление – передача»; 
2. «Строительство – передача – управление»; 
3.«Строительство – владение – управление – передача»; 
4. «Строительство – владение – передача – управление»; 
5. «Проектирование – строительство – финансирование –владение – эксплуатация». 

Первые две формы концессии предполагают только права пользования объектами 
государственной собственности. Причем в соответствии с 1 схемой передача концессионной 
компанией государству объекта осуществляется после окончания, как периода строительства, 
так и периода эксплуатации (управления). А по второй форме государство принимает объект 
по завершении строительной стадии, а только затем передает его в концессию для 
управления. Последние три формы аналогичны двум предыдущим по организационным 
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схемам, но предполагают более широкие права частных компаний по участию в объектах: 
права владения, а не только пользования. Право распоряжения концессионным объектом 
(продажи, залога и т. п.) остается неизменно за государством.  

Принципиально общей чертой их всех является то, что в концессиях расходы по 
сооружению объектов несет концессионер. В России, учитывая ее масштабы, мно-
жественность субъектов Федерации, специфику законодательства, следует использовать все 
многообразие форм концессий, особенно когда речь идет о привлечении к концессионной 
деятельности зарубежных компаний. Выбор или предпочтение той или иной формы 
концессии должны определяться отраслевой принадлежностью объекта, схемой 
регулирования деятельности отрасли и другими факторами.  

Еще одной важнейшей для Дагестана проблемой, в решении которой могут быть 
задействованы концессии, является коммунальное хозяйство. Задача реформирования ЖКХ, 
строительства соответствующих сетевых коммуникаций, привлечения частных инвесторов 
имеет определяющее значение для успеха проводимых реформ. В настоящее время 
концессии используются в качества одной из важных форм строительства объектов жилищно-
коммунальной сферы во многих странах мира (Франция, Германия, Аргентина, Чили, 
Боливия, Филиппины, Чехия, Венгрия, Польша).  

Таким образом, концессии могут решить  поставленные задачи по разработке и 
реализации программ развития промышленного строительства,  помогут объединить усилия и 
ресурсы участников данного процесса для успешной реализации инновационно - 
инвестиционных  проектов в строительстве. Есть ряд объективных проблем, сдерживающих 
процесс привлечения частных средств в концессионные проекты. В том числе: 
невозможность использовать объект концессии как предмет залога, отсутствие возможности 
совместного участия федерального и регионального уровней власти в одном концессионном 
соглашении на стороне концедента, слишком узкая трактовка концессий и отсутствие ряда 
отработанных за рубежом инструментов. Бюджетный кодекс сегодня позволяет 
осуществлять бюджетные ассигнования в рамках концессионных соглашений только в 
форме инвестиций в объекты капитального строительства.  
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

It is established that the specific market research of construction products is due to the product, ie construction 
products, the composition of market participants and, most importantly, consumers' specific needs. It was determined 
that in the assessment of market segments is important the correct choice of the method of segmentation, which 
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essentially boils down to the choice of classification principles. The most common among them is the method of groups 
on one or more grounds. 

Keywords: building products, market, market participants, methods of assessment and analysis. 
 

Установлено, что специфика маркетинговых исследований рынка строительной продукции 
объясняется особенностями продукта, т.е. строительной продукции, составом субъектов рынка, а главное, 
специфическими запросами потребителей. Определено, что при оценке рыночных сегментов важное значение 
имеет правильный выбор метода сегментации, что по существу сводится к выбору принципов классификации. 
Наиболее распространенным среди них является метод группировок по одному или нескольким признакам. 

Ключевые слова: строительная продукция, рынок, субъекты рынка, методы оценки и анализа. 
 

Производство строительной продукции характеризуется длительным 
производственным циклом, высокой материалоемкостью и трудоемкостью строительных 
работ, что изначально предполагает ориентацию на гарантированно платежеспособный 
спрос и авансовые схемы финансирования производства строительных работ. Строительство 
характеризуется высокой капиталоемкостью, что резко ограничивает круг потенциальных 
покупателей объектов недвижимости по их платежеспособности. Кроме того, строительная 
продукция призвана удовлетворять сложные индивидуальные потребности частных 
пользователей (защита от воздействия окружающей среды; коммунально-бытовая 
инфраструктура жизнеобеспечения потребителей: водо-, газо-, энергоснабжение и отведение 
твердых и жидких отходов; создание благоприятных экологических и эстетических условий 
труда и отдыха потребителей) и производственные потребности деловых потребителей. Все 
это определяет консервативность и неэластичность спроса на готовую строительную 
продукцию. Однако экономическая природа данных характеристик спроса для конечного и 
делового потребления различна. 

В конечном потреблении строительная продукция удовлетворяет базовые 
комплексные потребности, отложить которые значит оставить потребителя на грани 
выживания. Деловой спрос на объекты недвижимости является производным, его величина 
зависит от ситуации на рынке сбыта продукции потребителя, осуществляющего инвестиции 
в производственные здания и сооружения.  

При анализе своих рыночных возможностей руководству строительного предприятия 
необходимо  тщательное изучение клиентов. Обычно выделяют  пять типов клиентурных 
рынков [4, 9]:  

1. Потребительский рынок – отдельные лица, приобретающие товары и услуги для 
личного, некоммерческого потребления;  

2. Рынок производителей – организации, приобретающие товары и услуги для 
использования их в процессе производства;  

3. Рынок промежуточных продавцов – организации или лица, приобретающие товары 
или услуги для последующей перепродажи их;  

4. Рынок федеральных, региональных или местных органов – организации, 
приобретающие товары и услуги для последующегo их использования на вторичном рынке 

5. Международный рынок – покупатели за рубежом страны, включая зарубежных 
потребителей, производителей, промежуточных продавцов и государственные учреждения.  

Строительная продукция может выступать на всех типах рынков, но предметное 
распределение зависит от типа продукции и конкретных условий. Например, строительные 
материалы реализуются преимущественно на первых трех типах рынков; строительные 
услуги, заключающиеся в строительстве объектов производственного назначения, 
предлагаются преимущественно на рынок типа 2, объектов гражданского назначения 
(школы, детские сады, больницы и т.п.) – рынок типа 4.  

Отбор целевых рынков, т.е. процесс выявления и оценки рыночных возможностей, 
обычно начинается прогнозирования спроса, что является одним из предметов 
маркетинговых исследований рынка.  

Специфика маркетинговых исследований рынка строительной продукции объясняется 
особенностями строительной продукции, составом субъектов этого рынка, а главное, 
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специфическими запросами потребителей. В частности, преимущественно индивидуальный 
характер капитального строительства почти исключает возможности использования методов 
теории вероятности и математической статистики. Слабое влияние на рынок строительной 
продукции коммерческих посредников зачастую сводит на нет их участие в оценке 
конъюнктуры этого рынка. Широкое распространение в строительстве прямых заказов 
потребителей, по сути, делает ненужными довольно распространенные в маркетинге методы 
анализа емкости рынка путем анкетирования.  

Содержательное многообразие маркетинговых исследований требует их 
определенной систематизации, которая может быть проведена по следующим признакам: 
целевая направленность; степень охвата исследуемых процессов; частота проведения; 
методы исследования; организация исследований.  

В целом маркетинговые исследования в строительстве можно свести к трем 
направлениям:  

1) исследования рынка; 2) исследования строительной продукции и услуг; 3) 
исследования потребителей и конкурентов.  

На наш взгляд, наиболее важное значение имеет первое направление. При этом, 
конкретному строительному предприятию не обязательно знать общую емкость рынка, для 
него важнее оценить свое реальное место на данном рынке. С этой целью и осуществляются 
мероприятия целевого маркетинга. Результатом процесса сегментации является определение 
сегмента рынка (например, это может быть группа потребителей, выбирающих дачный 
домик, исходя, прежде всего,  его дешевизны).  

При выборе целевого сегмента рынка строительной организации необходимо 
руководствоваться следующими критериями:  

1. Оценка количественных параметров сегмента рынка, соответствующего профилю 
строительной организации и ее конкурентным преимуществам. Исходя из этих параметров 
строительное предприятие должно определить, какие производственные мощности следует 
ориентировать на данный рыночный сегмент, каковы должны быть каналы распределения и 
товародвижения,  

2. Оценка доступности сегмента для строительного предприятия и особенно 
возможность эффективного продвижения строительной продукции к потребителям.  

3. Оценка реальности выбранного сегмента для данного строительного предприятия. 
Особенно выделяются потребительские пре имущества ее продукции, а также способность 
удовлетворять специфические запросы заказчиков.  

4. Оценка прибыльности рыночного сегмента. Обычно для оценки прибыльности 
(рентабельности) продаж используют стандартные методики расчета нормы прибыли, 
величины общей массы прибыли, уровня рентабельности и т.д.  

5. Оценка степени совместимости сегмента с рынком основных конкурентов. 
Желательно получить ответ на вопрос. в кой степени основные конкуренты готовы 
поступиться сегментом рынка, насколько продвижение данной строительной организации 
затрагивает их интересы.  

6. Оценка эффективности работы на выбранном сегменте  рынка. Она заключается, в 
первую очередь, в проверке наличия строительной организации опыта работы на выбранном  
сегменте рынка, уровня профессионализма персонала организации  с клиентами, 
образующими соответствующий сегмент рынка. 

7. Оценка степени защищенности выбранного сегмента конкуренции. При этом важно 
определить, каковы его сильные и слабые стороны, выявить свои сравнительные 
преимущества, на развитие направить свои маркетинговые усилия.  

Критерии сегментации рынка строительной продукции должны удовлетворять 
следующим требованиям 

1. Поддаваться измерению в процессе маркетинговых исследований рынка;  
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2. Отражать дифференциацию потребителей строительной продукции по основным 
признакам сегментации рынка;  

3. Выявлять различия в структурах рынка, позволяющие четко определить границы 
рыночных сегментов, способствовать росту понимания рынка строительной организацией на 
основе количественного и качественного описания сегмента.  

При формировании критериев сегментации рынка особое внимание необходимо 
обратить на способы оценки потребительских предпочтений. Набор всех возможных 
критериев обычно не поддается описанию. Исходя из этого, следует провести отбор 
критериев, руководствуясь указанными выше принципами.  

Таким образом, при оценке рыночных сегментов важное значение имеет правильный 
выбор метода сегментации, что по существу сводится к выбору принципов классификации. 
Наиболее распространенным среди них является метод группировок по одному или 
нескольким признакам. Отсюда возникает необходимость в стратегическом контроле 
реализации стратегических планов строительного предприятия на уровне всего предприятия 
и на уровне его бизнес-единиц на основании специально разработанных критериев – 
стратегических ориентиров, в качестве которых выступает обеспечение оптимального 
уровня рентабельности, обеспечение устойчивости положения, разработка направлении 
развития новых видов деятельности.  
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Потенциал  городских агломераций занимает важное место в структуре национальной 
экономики, а принимаемые управленческие решения оказывают серьезное влияние как на 
социально-экономическое состояние и развитие территории агломераций, так и обеспечение 
жизнедеятельности населения. Поэтому управление развитием городских агломераций 
нуждается во взвешенном подходе и согласованных действиях всех участников указанного 
процесса с учетом выбранных приоритетов и обоснованных решениях по их достижению, 
что  в свою очередь, требует соответствующего научно-методического обеспечения. 

В условиях стабильности социально-экономических систем приоритеты развития  
городских  агломераций устанавливаются, исходя из цели повышения качества жизни 
населения  и максимизации агломерационного эффекта.   Условия высокой динамики 
технико-технологических и общественных процессов, нестабильности  социально-
экономических систем значительно расширяют указанные приоритетные направления.  Как 
отмечают  Ю.И. Трещевский, К.Е. Гринфельд, выбор стратегических приоритетов  является 
центральной задачей формирования политики социально-экономического развития 
территории, обеспечивающей связь между политикой и стратегией [1, с. 26]. При этом выбор 
стратегических приоритетов и тренда социально-экономического развития является 
поэтапной, итерационной процедурой. 

Для выбора локальных приоритетов на уровне определенной агломерации 
целесообразно использование соответствующих методик и алгоритмов. Предлагаемая М.А. 
Исакиным методика определения приоритетов социально-экономического развития 
территории на основе анализа проблемности и значимости факторов качества жизни [2, с. 35]  
заключается в следующем.    Процесс определения приоритетов социально-экономического 
развития включает три этапа: определение проблемных факторов качества жизни населения; 
определение значимых факторов, то есть факторов, наиболее существенно влияющих на 
качество жизни населения территории; определение перечня приоритетов деятельности 
органов местного самоуправления. 

По мнению С.П. Балашовой, стратегические приоритеты развития территории - 
наиболее значимые направления социально-экономического развития, реализация которых 
содействует достижению стратегической цели развития муниципального образования [3, с. 
115]. Разработка и реализация комплексных программ социально-экономического развития 
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при этом осуществляется  с позиции  региональной усредненности, основанной на схожести 
интеграторов (трудовых, природных, научных, финансовых, производственных ресурсов),  
образующих экономико-социо-географический потенциал территории.  Предложенный 
алгоритм позволяет комплексно, с позиции системного подхода определить стратегические 
приоритеты социально-экономического развития  территории. 

В свою очередь А.Ю. Кузьмин предлагает определять приоритеты социально-
экономического развития территории с учетом имеющегося ресурсного потенциала [4, с. 67]. 
Мероприятия и механизмы по реализации намеченных приоритетов обеспечат приращение 
местного бюджета, при этом оценка влияния и эффективность этих мероприятий будет 
осуществляться с помощью экономико-статистической модели. 

Опыт показывает, что существующие подходы к определению приоритетов развития  
городских агломераций в Украине можно разделить на две группы: функциональные и 
секторальные. Остановимся на  некоторых из них. Так, в частности, считая городские 
агломерации потенциальными точками роста и опираясь на утверждение законодательства, о 
том, что  они могут играть роль полюсов роста, Г.В. Васильченко и И.Л. Парасюк 
определяют, что стратегические планы для агломераций и субрегионов не должны быть 
простыми суммами стратегий территориальных громад, формирующих агломерацию или 
субрегион, а тем более не частью стратегии региона. [5, с. 225].  По мнению  В. Осипова и 
М.С. Кукош, агломерация – это стратегический инструмент комплексного развития территории, 
от которого выигрывает и городской центр за счет создания объектов транспортной и 
коммунально-хозяйственной инфраструктуры, развития рекреационных баз и окружение за счет 
более высокого уровня инженерно-технического, социально-культурного обслуживания и 
качества жизни [6, с. 285].  Л. Шевчук и Г.О. Комарницкая утверждают то, что, несмотря на  
продолжающийся  процесс образования агломераций, который выражается в усилении 
связей между крупнейшими городами и прилегающей к ним территории на основе трудовых 
миграций, общих рынков труда, земли, финансовых ресурсов, эпоха старого, 
индустриального агломерирования уходит в прошлое, сменяясь новым, постиндустриальным 
агломерированием [7, с. 37]. Специалисты  отмечают, что развитие городских агломераций 
является эффективным антикризисным инструментом, который позволяет нивелировать и 
минимизировать последствия кризисных явлений в сфере ЖКХ, способствует активизации 
процессов реформирования, реструктуризации и модернизации градообслуживающей сферы, 
благодаря конкурентным преимуществам, которые формируют агломерационный эффект в сфере 
жизнеобеспечения [8]. Необходимым условием дальнейшего развития городских агломераций, 
по мнению Д.В. Булишевой, является экологизация градостроительной деятельности [9, с. 
16]. Основой для формирования сбалансированной градостроительной политики является 
система взаимоурегулированных нормативно-законодательных актов по обеспечению норм и 
правил рационального планирования и прогнозирования развития территорий с учетом 
социальных, географических, экологических и экономических особенностей территорий. 

Однако для адаптации указанных методик и алгоритмов, использования их в практике 
развития городских агломераций в Украине необходимо наличие  ряда экономико-правовых 
условий: Эти условия предполагают введение в правовое поле понятия «городская 
агломерация» и формирование комплекса организационных, нормативно-правовых, 
институциональных мер, обеспечивающих развитие городских агломераций. Необходимой 
представляется   разработка и реализация мер по снижению диспропорций в развитии реально 
существующих агломераций, содействие сотрудничеству территориальных громад и 
расширению полномочий органов местного самоуправления. В связи с развитием городских 
агломераций требуется распределение и перераспределение полномочий между органами 
власти  и местного самоуправления, а также совершенствование нормативно-правового 
обеспечения с учетом использования различных моделей развития городских агломераций в 
зависимости от вида и типа. Особого внимания заслуживает  создание условий для реального 
участия жителей в процессах развития городских агломераций и определение порядка 
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разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, землепользования и застройки территории городских 
агломераций. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Повышение качества жизни населения и максимизация агломерационного эффекта 

выступают важнейшими стратегическими приоритетами развития городских агломераций. 
Эти приоритеты расширяются в условиях динамичности социально-экономических 
процессов, нестабильности и подвижности внешней экономической среды, что требует их 
выбора и определения тренда социально-экономического развития.  

2. Выбор локальных приоритетов развития осуществляется с помощью 
соответствующих методик и алгоритмов, которые включают анализ показателей 
проблемности и значимости качества жизни, использование комплекса интеграторов с 
позиции региональной усредненности, концепцию единого социально-экономического 
инвестиционного пространства, соизмерение цели и имеющегося ресурсного потенциала, 
использование секторального и функционального подходов.   

3. Применение методик и алгоритмов выбора локальных приоритетов развития 
городских агломераций в Украине требует адаптации и формирования экономико-правовых 
условий, связанных с совершенствованием законодательной базы об агломерациях, 
полномочиях органов местного самоуправления, экологической безопасности, 
градорегулирования и вовлечения населения в решение вопросов местного значения. 

В дальнейших исследованиях нуждаются вопросы оценки  потенциала городских 
агломераций с точки зрения достижения  стратегических и локальных приоритетов развития. 
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У статті розглянуті особливості та варіанти розробок бізнес-планів для установ та закладів 
культури. Обґрунтована їх структура, етапи складання, механізми реалізації. Визначені ризики впровадження 
бізнес-планів. Підкреслена важливість аналізу, маркетингових аспектів основної діяльності у структурі 
бізнес-планів. Значне місце відведене аналізу зарубіжного досвіду бізнес-планування соціально-культурної 
діяльності. 

Ключові слова: бізнес-план, соціально-культурна діяльність, структура, аналітична частина, 
маркетингові стратегії, бюджетні кошти, управління. 

  

Скорочений (через прибутковий характер деяких даних та розрахунків) варіант бізнес-
планування може складатися для різних організацій, центрів, всіх підрозділів, які займаються 
культурною діяльністю. Організаційний план охоплює опис можливих плюсів та мінусів 
майбутніх співробітників, вимоги до кваліфікації. Важливими є вимоги до колективів, які 
працюватимуть за контрактами (права, обов'язки сторін). Правовий аспект діяльності 
розглядається в залежності від форми організації та власності закладу культури, що 
відкривається. Бізнес-план доповнюють установчі документи: статут, протокол про наміри, 
договір про оренду або про права підрозділу фонду культури. Фінансовий план охоплює: 
прогноз обсягів реалізації продукції; баланс грошових витрат та надходжень; зведений 
баланс активів та пасивів, кредитоспроможність. Стратегія фінансування передбачає: 
терміни окупності вкладень; план отримання коштів для створення або розширення 
підприємств або організацій; кошторис (приблизний), розрахунки; терміни повернення 
вкладень та прибуток інвестора. 

У сучасній науковій літературі проблемам та концепціями розвитку культури та 
бізнес-планування в цій сфері присвячено окремі праці вітчизняних вчених. Значний вклад 
зробили: Л. Востряков, Д. Ільчук та М. Хелмінська, О. Гриценко, В. Солодовник, Т. Курило, 
І. Дзюба, В. Куценко, Л. Шевчук, М. Драгичевич-Шешич та ін. Проведений огляд 
літературних джерел засвідчує недостатнє аналітичне дослідження процесів бізнес-
планування, що потребує подальших розробок. 

У сукупності бізнес-планів розвитку установ та закладів культури чільне місце 
повинна зайняти аналітична частина з обґрунтуванням фінансово-економічних показників 
інвестування тих або інших проектів, маркетингових стратегій їх реалізації, моніторингу та 
контролю виконання. 

Основною метою цієї статті є визначення сутності бізнес-планування та застосування 
бізнес-планів для суб’єктів соціально-культурної сфери з метою удосконалення її 
функціонування в умовах комерціоналізації та скорочення бюджетної підтримки. 
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Бізнес-план – це основоположний або підсумковий продукт прийняття стратегічних 
управлінських рішень. При цьому методика складання бізнес-планів все більш активно 
поширюється на неприбуткову сферу, в тому числі і на сферу культури [1, с. 247]. 
Наприклад, заявки на фінансування культурних програм з бюджетних коштів все частіше 
приймаються у формі бізнес-планів. Іноді ця форма заявок та проектів є обов'язковою 
умовою їх прийому та розгляду. 

Основою для їх порівняння можуть бути базові напрями кількох методик: методика 
UNIDO, керівництво з підготовки бізнес-планів ряду американських консалтингових фірм 
(Associated South-West Investors Goldman Sax International та ін.), а також фірми ST 
International, чий досвід цікавий стосовно умов українського ринку. У вітчизняній практиці 
фактично повністю відсутня інформація про компанії-ініціатори проектів. Про необхідність 
наявності інформації про партнера у потенційного інвестора (а тим більше іноземного), 
здавалося б, повинні знати всі. Інформація про свою установу або власників практично у всіх 
бізнес-планах являє собою або скупу довідку із зазначенням адреси та телефонів, або трохи 
розширена переліком сфер діяльності, в яких працює компанія [2, с. 145]. Лише деякі 
розробники розуміють, наскільки важливо для потенційного інвестора поглянути на 
компанію якби зсередини. Наявність відповідного розділу в бізнес-плані – необхідна умова 
для успішної реалізації проекту, який він представляє. 

Відповідно до більшості західних методик та міжнародної практики, якість подачі 
інформації в розділі має бути якомога вищою, а її обсяг – вичерпним для того, щоб 
менеджери фірми-інвестора змогли якомога більше побачити свого партнера, переконатися в 
його чесності та компетентності. Тому тут повинні бути представлені не тільки та не стільки 
підприємство в цілому, скільки характеристика менеджменту команди, так і, по можливості, 
кожного з вищих керівників окремо. При цьому важливо все: від фінансово-економічних 
результатів роботи підприємства за останні роки діяльності до біографій керівництва 
компанії. Зазначимо, що деякі американські методики навіть рекомендують виносити 
інформацію про менеджерський персонал майбутньої установи або проекту в окремий розділ 
бізнес-плану. 

На відміну, скажімо, від розділу, присвяченого дослідженню ринку соціально-
культурних послуг, тут у керівників підприємств галузі культури немає перешкод для 
отримання інформації. Для них доступні будь-які джерела. Те, що українські менеджери 
ними не користуються, можна пояснити, мабуть, лише зайвою пересторогою, яка роками 
насаджувалася у часи, коли існувала планова економіка [3, с. 10]. Для того, щоб залучити 
інвестиції, компанія повинна продавати свій товар або послуги на великому та зростаючому 
ринку, де навіть мала його частка, якою заволоділа компанія, може являти собою значний 
обсяг продажів. Конкурентна боротьба, яку веде компанія, повинна бути вигідною, але не 
настільки важкою, щоб поглинути її без залишку. Зазвичай блок маркетингу в бізнес-планах 
об'єднує один або два розділи, мета яких полягає в розумінні чинників, переконуючих у 
тому, що пропонована до виробництва продукція чи послуга мають значний ринок збуту та 
можуть продаватися на ньому, незважаючи на конкуренцію. 

Найбільш глобальна проблема тут полягає в отриманні достовірної інформації про 
стан того чи іншого досліджуваного ринку. У зарубіжних підприємствах така робота є 
простішою: вони можуть отримати потрібні дані в місцевих торгових палатах, в галузевих та 
торгових асоціаціях, у спеціалізованих друкованих виданнях, в решті решт – в 
консалтингових та маркетингових фірмах тощо. 

Про ступінь опрацювання розділів цього блоку різні методики говорять по-різному. 
Методика UNIDO присвячує дослідженням ринку збуту окремий розділ, у якому рекомендує 
дати відповідь на питання про розміри виробництва даного продукту, провідних виробників, 
їх акції, перспективи зростання попиту на продукт [4, с. 307]. Тут здійснюється прогноз 
збуту продукції або послуг за сегментами ринку та витрат на маркетинг. У цілому такий 
аналіз може бути охарактеризований як загальний і оцінюваний та більш підходить стосовно 
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регіональних вітчизняних ринків. Виходячи з цього, головним підсумком розділу повинен 
стати висновок про передбачувану виробничо-економічну потужність підприємства 
(установи) галузі культури. 

Інша методика так чи інакше включає в маркетинговий блок відразу чотири розділи: 
вивчення та оцінка ринку, плани дизайну та розробок, ризик та передбачувані проблеми, а 
також такий своєрідний, на перший погляд, розділ, як користь суспільству. На відміну від 
попередньої методики на цей раз, як видно, підприємству, що розробляє інвестиційний 
проект, рекомендовано провести не просто аналіз, а повноцінне дослідження, що припускає 
не тільки значний бюджет та вимагає досить великого запасу різних ресурсів для його 
здійснення [5, с. 147]. Безперечно, до такої підготовки проекту повинна прагнути кожна 
зацікавлена установа. Проте в нинішніх умовах господарювання власними силами це 
зможуть здійснити швидше за все одиниці. Тому є необхідність більш активного 
використання для цієї роботи спеціалістів консалтингових та маркетингових фірм, які 
напряму призначені для цієї роботи. 

Необхідно зазначити, що міжнародна практика обґрунтування інноваційно-
інвестиційних проектів використовує кілька узагальнюючих показників, що дозволяють 
підготувати рішення про доцільність (недоцільність) вкладення коштів. У їх числі: чиста 
поточна вартість (net present value of cash flow); рентабельність (rate of return); період 
повернення капітальних вкладень (pay-back period); максимальний грошовий відтік (cash 
outflow); точка беззбитковості(break-even point) [6, с. 24]. 

Найменш суперечною частиною бізнес-плану навіть з урахуванням вітчизняної 
специфіки є організаційно-технічна. Практично всі методики тим чи іншим способом 
включають у цей блок наступні розділи: опис продукції або послуг; місце розташування та 
загальна характеристика підприємства; організаційний план виробництва та терміни 
здійснення проекту. Бізнес-план або інноваційно-інвестиційний проект повинні мати 
можливість оперативно відреагувати на підвищений попит. Наприклад, розраховували 
набрати в музичну студію 30 дітей, а охочих виявилося втричі більше. Відмови зашкодять 
престижу установи викличуть зниження конкурентоспроможності, тоді як конкуренти 
навряд чи упустять можливість яка відкрилась. 

 Бізнес-план – необхідний набір документів, фактів, аналіз інформації, оцінка ринку, 
зібрані в єдиний документ. Це дає можливість у разі його схвалення та підтримки отримати 
кредит, а отже – початковий капітал для розвитку підприємства, регіону або разового заходу 
[7, с. 179]. Він є складним та об'ємним документом, який розробляється конкретно для 
певного інвестиційного або інноваційно-інвестиційного проекту, на основі встановленого, 
стандартного алгоритму та вимог. 

У разі необхідності можливий більш високий рівень конкретизації плану. Це, так 
звана, “логістика” як перелік організаційних, комерційних, науково-технічних, виробничих, 
збутових заходів, що складають послідовність конкретних операцій та подій по реалізації 
проекту. Логістику корисно представити у вигляді мережевого плану (мережевого графіка). 
Слід пам'ятати, що в основі оперативних планів та бізнес-планів лежать чинники, що 
утворюють маркетинговий комплекс. І без аналізу цих чинників, оцінки їх динаміки, 
перспектив неможливе вироблення програми роботи установи культури на перспективу. 

Серед цих чинників можна виявити основні групи, рішення по кожній з яких може 
бути виділено в самостійну стратегію. Йдеться про такі групи, як товарний комплекс, ціни, 
збут та комплекс просування (стимулювання ринку й середовища, реклама, public relations, 
управління рухом (просуванням)). Англійською ці 4 групи чинників називають «4Р»: Product, 
Price, Place, Promotion. Таким чином, можна говорити відповідно про чотири основні 
маркетингові стратегії бізнес-планів: товарну, цінову, збутову та просування. Кожна з них 
передбачає методи аналізу та розробки, які мають свою специфіку. 

Якість та об'єктивність маркетингових досліджень в рамках розроблюваних 
вітчизняних бізнес-планів практично повністю залежать від повноти та якості інформації, яка 
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є у розпорядженні розробників. На жаль, практично всі бізнес-плани, підготовлені 
вітчизняними підприємцями або науковцями, з точки зору міжнародної підприємницької 
практики, є не завжди узгодженими та реальними. Переважна більшість бізнес-планів 
обґрунтовується з техніко-технологічної сторони, а обґрунтований фінансово-економічний та 
маркетинговий аналіз є швидше винятком, ніж правилом. Саме тому аналітична частина 
процесу бізнес-планування обґрунтовується нами як найбільш значима для подальшого 
розвитку суб’єктів соціально-культурної діяльності на їх основі. 
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Обосновано целесообразность и подается модель реструктуризации экономического пространства 

сельской территориальной единицы, направленной  на повышение уровня занятости населения, при условиях 
самостоятельного ведения производителями главных бизнес-процессов на почве корпоративного управления. 
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Аграрный сектор, с его широким спектром деятельности предприятий, является одной 
из важнейших составляющих экономики, формирует благосостояние и обеспечивает 
политически-экономическую независимость страны. Однако, нынешние хозяйственные 
структуры образовавшихся в годы рыночных преобразований, в большой части 
территориальных единиц Украины, по формам собственности, размерам, направлениям и 
способами ведения хозяйственной деятельности является экономически необоснованными и 
несовершенными. Значительное их количество не стали определяющими как субъекты 
предпринимательской деятельности, особенно личные крестьянские и фермерские хозяйства. 
Они характеризуются примитивной материально-технической базой, их возглавляют 
руководители с недостаточным уровнем организаторской работы, низкими 
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профессиональными знаниями, недостаточным опытом и талантом к коммерческой 
деятельности. 

В большинстве новых аграрных предприятий значительно подверглась изменению 
структура, ассортимент выпускаемой продукции, технологии, специализация и концентрация 
производства. Предприятия, при наличии инвестиций существенно укрепили материально-
техническую базу, укрупнялись за счет аренды земли, в т.ч. из других областей и 
сосредоточили свою деятельность на производстве тех видов продукции, сделали их  
приоритетных, которые обеспечивают высокие доходы. Такими культурами оказались 
зерновые, подсолнечник и рапс. В 2015 г. в структуре посевов в Украине они составляли 
55,1, 18,6 і 2,6 %, тогда как посевы кормовых культур сократились на 29, 6 пунктов против 
уровня 1990 г., соответственно в 10 раз сократилось поголовье крупного рогатого скота и 
внесение органических удобрений в почву [2]. Как результат, резко снизились 
производственные показатели деятельности хозяйствующих субъектов, произошел обвал 
производства продукции всех отраслей, особенно животноводства. В 2015 г. мяса и молока 
произведено в стране соответственно на 3,1 і 13,9 млн. т  меньше по сравнению с 1990 г. Все 
это породило высокую диспропорцию между производством отдельных видов продукции и 
особенно между отраслями растениеводства и животноводства. Если в 1990 г. в структуре 
валовой продукции отрасль растениеводства занимала 51,5%, а животноводства - 48,5%, то в 
2015 г. соответственно - 70,3% и 29,7%. Острой стала проблема организации заготовки и 
реализации продукции крестьянских, мелких хозяйств, особенно товарных, которые 
значительно удалены от крупных городов. Все это обусловило уменьшение объемов 
продуктов потребления на одного человека в стране и предоставления населению различных 
услуг производственного и социального характера, появилась безработица на селе.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципиальная модель реструктуризации территориальной общины 
 

В связи с этим, в настоящее время в условиях действия законов рыночной экономики 
и укрупнения сельских общин в Украине, является целесообразно осуществление 
реструктуризации значительной части сельских территориальных общин и формирования 
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новых экономических отношений в направлении перестройки их структуры и управления в 
формате корпоратизации. 

Создание и деятельность субъектов хозяйствования должны быть направленным на 
обеспечение снижения безработицы на местном уровне, рост производства внутреннего 
валового продукта к уровню самодостаточности функционирования сельской 
территориальной общины и на этой почве обеспечить социальную защиту населения (рис. 1). 

Основной задачей реструктуризации должно стать: снижение безработицы; создание 
условий для усиления самоуправления; реструктуризация существующих хозяйственных 
формирований и создания структурных единиц обслуживающего характера; максимальное 
использование потенциальных возможностей ресурсов; самодостаточное производство 
валового внутреннего продукта. Модель служит формой технического задания 
реструктуризации экономического пространства территориальной общины, разработка 
которого базируется на теоретическом подходе исследований и анализа фактических 
результатов функционирования существующих элементов системы. Создание новой модели 
экономического пространства сельской территориальной общины должно происходить 
поэтапно: 

Первый - организационно-информационный этап. Он направляется на анализ 
внутренней среды экономического пространства, определения целей его реструктуризации и 
приоритетных направлений развития. Осуществляется анализ имеющихся природных 
местных ресурсов и возможности их эффективного использования. Изучается движение 
входных и выходных материальных потоков. Определяется, что именно не устраивает в 
существующей бизнес-модели. В процессе анализа открывается немало важных для 
функционирования экономического пространства, в рыночных условиях, бизнес процессов. 
Изучается возможность и необходимость создания структур производственного, 
обслуживающего и социального характера, оптимизация и сочетание основных направлений 
развития новых элементов с существующими, что позволяет усовершенствовать модель 
экономического пространства в рамках сельской административной единицы, которые 
обеспечат эффективность его функционирования. 

Второй - аналитический этап. Определяются слабые и сильные стороны 
экономического пространства, выявляются основные проблемы развития и анализируется 
динамика их изменения. Осуществляется анализ оперативной деятельности всех 
предприятий рынка товаров и услуг и их инвестиционной привлекательности. Изучается 
финансовое состояние предприятий и деятельность их руководства. 

Третий - проектно-подготовительный этап. По данным результатов диагностики 
разрабатываются альтернативные варианты развития предприятий. Оцениваются ресурсы, в 
том числе и использование местных и рассчитываются перспективные показатели 
деятельности предприятий. Определяются возможные риски и уточняются стратегическая 
цель каждого предприятия, его качественные и количественные целевые параметры, которых 
должна достичь система с учетом ограниченности ресурсов. 

Четвертый этап - внедрение и оценка результатов. Осуществление реструктуризации в 
соответствии с разработанной программой. Формируются взаимоотношения, 
прорабатываются и реализуются цели. Происходят процессы функционирования элементов 
микросистемы и сопоставляются запроектированы значение с фактическими результатами. 
Выявляются отклонения, устанавливаются их причины и осуществляются коррективы 
программы. 

Анализ существующей бизнес-модели экономического пространства сельской 
территориальной общины должен показать проблемные места, которые необходимо решить 
в первую очередь. Целесообразным является установление характерных особенностей 
развития экономического пространства в течение длительного периода времени. Указанный 
анализ должен быть направлен под требования обоснование концепции и программы 
реструктуризации в соответствии с требованиями положений нормативно-правовых актов и 
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вероятностью приспособления и обеспечение каждой производственно-хозяйственной 
структуре надлежащих условий эффективного функционирования.  

Цель реструктуризации экономического пространства общины состоит в том, чтобы 
путем объединения или трансформации отдельных элементов, изменение структуры и 
направлений их деятельности и создание благоприятных условий для повышения 
эффективности использования взаимно ресурсного его потенциала, обеспечить рост 
производства внутреннего валового продукта к уровню самодостаточности, социальную 
защиту населения и снижение безработицы. 

Новая модель экономического пространства создается объединением всех элементов 
и хозяйствующих субъектов в корпорацию под началом и при непосредственном участии в 
управляемости и управлении исполнительного комитета сельского территориальной 
общины, чем обеспечивается эффективное и рациональное функционирование отдельных и 
различных бизнес-моделей. 

Основой формирования и функционирования корпорации являются демократические 
принципы, главным из которых - добровольность. Вступая в корпорацию, каждый 
руководствуется только индивидуальной или групповой волей. Направление деятельности 
объектов соответствует Уставу. Объект сохраняет производственную и хозяйственную 
независимость и признает Устав корпорации. Корпорация обеспечивает функционирование в 
единстве элементов всего экономического пространства на основе сочетания интересов 
отдельных и целого. Корпорация может предлагать услуги предприятиям в виде помощи или 
дополнительные меры, направленные на улучшение хозяйственной деятельности ее членов. 
Формирование этой структуры не требует альтернативного выбора доминирования 
административных или рыночных методов. Они в данной структуре органично сочетаются и 
обеспечивают прозрачность действий, не ограничивает входа хозяйствующих элементов к 
системе экономического пространства и их выхода из него. В формате корпорации может 
быть создана финансово-кредитная структура вроде акционерного общества. 
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The article deals with topical issues of regional development’s self-sufficiency on the basis of an effective 
human resources management in the region. A problem-oriented approach to the management of labor resources in the 
region based on the detection of labor resource utilization issues at the national, regional and enterprise level is givens. 
Ways of increasing the efficiency of the regional employment potential using are developed. 

 Keywords: problem-oriented management, region, human resources, capacity, self-development 
 

В статье рассмотрены актуальные вопросы самодостаточности регионального развития на основе 
эффективного управления трудовыми ресурсами региона. Предложен проблемно-ориентированный подход к 
управлению трудовыми ресурсами региона на основе выявления проблем использования трудовых ресурсов на 
национальном, региональном уровнях и на уровне предприятий. Разработаны направления повышения 
эффективности использования трудового потенциала регионов. 

 Ключевые слова: проблемно-ориентированное управление, регион, трудовые ресурсы, потенциал, 
саморазвитие 

 

Формирование конкурентоспособности национальной экономики Украины и ее 
регионов происходит в условиях трансформационных преобразований во всех сферах 
общественных отношений, что обусловлено глобализационными и интеграционными 
процессами.  

Трансформационные процессы направлены на решение стратегических задач 
повышения конкурентоспособности национальной экономики, формирования новых 
конкурентных преимуществ страны и ее регионов, создание условий для развития 
предпринимательства и т.п. Обеспечение устойчивости социально-экономического развития 
региона требует новых подходов в формировании государственной региональной политики 
на основе саморазвития и эффективного использования потенциала регионов, в том числе 
трудового. 

Составляющими саморазвития В. Печаткин, Д. Кофанов [1] выделяют ресурсную 
(совокупность ресурсов для развития: трудовой, природно-ресурсный, воспроизведен, 
финансовый, информационный, инновационный и инфраструктурный потенциалы) и 
результативную (способность региона к эффективному использованию имеющихся ресурсов 
на основе конкурентоустойчивости региона). 

Ресурсная база региона является достаточным условием для его саморазвития, однако 
неэффективность управления ею приводит к потере конкурентных преимуществ региона и 
делает невозможным формирование новых преимуществ [2, с. 149].  

Эффективное управление трудовыми ресурсами является приоритетной задачей в 
достижении экономического развития региона и национальной экономики в целом. Трудовой 
потенциал региона и страны в целом характеризуется возможностью трудовых ресурсов 
производить в конкретный момент времени максимальное количество качественных товаров, 
услуг для обеспечения достойного уровня жизни и конкурентоспособности региона,  страны.  

Проблемно-ориентированное управление трудовыми ресурсами на региональном 
уровне предполагает подход к управлению ресурсами, базирующийся на гипотезе 
существования проблем использования трудового потенциала региона, которые требуют 
анализа и принятия обоснованных управленческих решений на национальном и 
региональном уровне в рамках компетенций органов власти (рис. 1). 

Общими тенденциями, характеризующие развитие трудового потенциала регионов 
Украины, и которые было указано в Государственной стратегии регионального развития на 
период до 2020 года [3] являются следующие: 

постепенное повышение уровня концентрации экономической активности как на 
общегосударственном (сосредоточение основных ресурсов развития в г. Киеве, где 
производится почти 20% валового внутреннего продукта страны, аккумулируется 50% всех 
прямых иностранных инвестиций, увеличивается численность населения за счет миграции из 
других регионов, почти 75% работников, занятых преимущественно в сфере услуг, имеют 
высшее образование), так и на региональном уровне (концентрация экономической 
деятельности в областных центрах и прилегающих районах, в большинстве которых 
сосредотачивается более 60% объемов выполненных строительных работ, инвестиций и 
производства) [3]; 
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Рис. 1. Этапы проблемно-ориентированного управления трудовыми ресурсами на 
региональном уровне 

 

неравномерность развития территорий, рост межрегиональных социально-
экономических диспропорций, в значительной дифференциацией развития районов и 
городов, в части которых (более 30%) длительное время наблюдается одновременное 
снижение уровня экономической активности и уменьшение численности населения (рис. 2) 

Среднемесячное количество экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в 
2015 г. составило 18,1 млн. человек, из них 17,4 млн. человек (96,1 %) в трудоспособном 
возрасте. Из указанного количества граждан в возрасте 15-70 лет 16,4 млн. человек, или 90,9 
%, заняты экономической деятельностью, а остальные – 1,7 млн. человек, в соответствии с 
методологией Международной организации труда, классифицировались как безработные [4]. 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году составил 2,7 %  экономически 
активного населения трудоспособного возраста (выше у женщин (3,4 %) по сравнению с 
мужчинами (2,0 %) и сельского населения (3,2 %) по сравнению с городскими жителями (2,4 
%)) [5]. Высокий уровень безработицы среди молодежи. 
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Рис. 2. Уровень экономической активности населения по регионам в 2015 году в % ко 

всему населению соответствующего возраста [4] 
 

Наблюдается тенденция снижения реальной заработной платы по всем регионам 
Украины. В течение 2015 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы 
увеличилась на 42,5 %, на 1 января 2016 года составляла 1880,8 млн. грн.  

Данные тенденции свидетельствуют о наличии проблем в системе управления 
трудовыми ресурсами, как на уровне регионов, так и неэффективной государственной 
политике в области занятости, стимулирования предпринимательства и регионального 
развития. 

Социально-экономическое развитие региона возможно при наличии эффективных 
организационно-управленческих механизмов, основанных на профессиональной 
компетентности человеческих ресурсов. Высокий профессионализм представителей 
региональной власти позволяет разработать действенные механизмы управления ресурсной 
базой региона, координации между субъектами регионального развития: бизнеса и власти, 
власти и общественности, бизнеса и общественности. 

Наличие знаниебазовых предприятий способствует наращиванию интеллектуального 
потенциала региона на основе формирования и развития профессиональных компетенций 
персонала, позволяет наращивать инновационно-инвестиционный потенциал региона и 
повышать конкурентоспособность предприятий, региона и национальной экономики в 
целом. Важной задачей местных органов власти при использовании потенциала 
саморазвития является недопущение оттока высококвалифицированных кадров за пределы 
региона. 

Направлениями повышения эффективности использования трудового потенциала 
регионов на основе  проблемно-ориентированного управления выступают следующие: 

усовершенствование нормативно-правовой базы за счет внедрения нового трудового 
кодекса и его согласования с другими нормативными документами в трудовой сфере (Закон 
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Украины “О заработной плате”, Законе Украины “О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности”, Закон Украины “О коллективных договора” и др.); 

стимулирование социально-трудовых отношений в сфере оплаты труда, налоговых 
каникул для малого и среднего бизнеса, упрощение процедуры уплаты налогов и прочих 
мероприятий с целью уменьшения теневого сегмента трудоустройства;  

реализация пенсионной реформы, которая предусматривает уменьшение части 
обязательного государственного страхования; 

координация взаимодействия центров занятости с работодателями в сфере подготовки 
и переподготовки специалистов, формирования четкого перечня профессиональных и 
личных требований к лицам, которые активно ищут работу;  

создание льгот для предприятий, которые создают новые рабочие места; 
усиление взаимодействия «органы местного самоуправления - бизнес - 

территориальная община»; 
развитие государственно-частного партнерства; 
поддержка и поощрение молодежного предпринимательства;наличие в регионах 

целевых программ развития трудового потенциала; 
повышение социальной активности молодежи в социально-экономической, 

политической и культурной жизни города; 
развитие предпринимательских навыков молодежи, в том числе путем создания 

стартапов при ВУЗах; 
повышение уровня компетентности должностных лиц и  государственных служащих с 

целью повышения качества разработки и реализации механизмов формирования и 
использования трудового потенциала региона. 
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В статье обоснована целесообразность использования механизмов государственно-частного 
партнерства в процессе инициированного развития  городских агломераций.  Разработаны предложения по  
реализации проектов в жилищно-коммунальной сфере городских агломераций на принципах государственно-
частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, городские агломерации, развитие, проекты 
 

Городские агломерации занимают важное место в структуре национальной экономики 
Украины и имеют специфические особенности развития как самоорганизующиеся системы. 
Эти особенности связаны с эволюционным и инициированным (управляемым)  процессом 
развития. Эволюционное развитие предполагает спонтанные изменения под воздействием 
внешних условий и внутренних тенденций. Инициированное развитие направлено на 
обеспечение  количественных и качественных изменений  за счет принятия и реализации 
соответствующих управленческих решений. Такими решениями в рамках городских 
агломераций выступают проекты развития в различных сферах деятельности, которые 
отличаются  социальной значимостью, масштабностью и требуют значительных объемов 
финансирования.  

Реализации проектов развития городских агломераций, особенно в условиях 
социально-экономической и политической нестабильности, дефицита бюджетных средств 
всех уровней в Украине, содействует привлечение внебюджетных источников 
финансирования, включая  частный капитал на принципах публично-частного 
(государственно-частного) партнерства (далее – ГЧП). В свою очередь, развитие городских 
агломераций создает предпосылки активизации притока инвестиций, внедрения 
современных прогрессивных форм хозяйствования, в частности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, включая применение механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных 
проектов, повышения их экономической эффективности и отдачи за счет действия 
возникающего при этом агломерационного инфраструктурного эффекта. Однако 
использование этого инструмента в настоящее время затруднено вследствие 
незавершенности законодательной формализации и несовершенства правовой 
институционализации процессов формирования, функционирования и развития городских 
агломераций в Украине. 

Работы отечественных и зарубежных ученых М. Жеррарда, А. Кредисова, А. Люк, Д. 
Матвеева, В. Полуянова, А. Родина посвящены исследованию теоретико-методических 
вопросов и практических аспектов использования механизмов ГЧП, включая 
инфраструктурное обеспечение коммунального хозяйства [1–6].  В то же время недостаточно 
исследованными остаются экономико-правовые аспекты  реализации проектов ГЧП в рамках 
городских агломераций, учитывающие особенности  процесса их развития, что 
обуславливает актуальность данной статьи, её цель и задачи. 

ГЧП строится на опыте и знаниях каждого партнера, направлено на удовлетворение 
определенных интересов, обеспечивается посредством адекватного распределения: ресурсов, 
рисков, ответственности и выгод [7]. Сотрудничество между органами местного 
самоуправления территориальных громад, входящих в агломерации, и бизнесом по 
реализации проектов развития и модернизации производственной, инженерной, социальной 
инфраструктуры на принципах ГЧП предполагает наличие  соответствующего ресурсного 
обеспечения.  В процессе привлечения и  использования  ресурсов, а также  распределения 
результатов должны быть согласованы  интересы всех участников реализации проекта ГЧП. 

В Украине накоплен определенный опыт использования механизмов ГЧП. Так, по 
данным Министерства экономического развития и торговли Украины, по состоянию на 1 
января 2016 г.  на основе ГЧП реализуется 177 проектов [8]. Структура распределения 
проектов по сферам  хозяйственной деятельности такова: обработка отходов (63,2% от 
общего количества заключенных договоров); сбор, очистка и распределение воды (16,8%); 
транспортные коммуникации и их инфраструктуры (9,0%); теплоснабжение (3,3%); 
производство, распределение и поставка электрической энергии (2,8%); другие (4,9%). В 



 181

региональном разрезе  проекты реализуются на территории Полтавской (65,1% от общего 
количества), Николаевской (8,3%) и Одесской (8,1%) областей. 

Традиционно большинство проектов с применением механизма ГЧП в жилищно-
коммунальной сфере реализуется в наиболее распространенной форме осуществления – 
концессия [8].  Преимущества концессии как формы осуществления ГЧП  заключается в 
возможности органов государственной власти и местного самоуправления (в зависимости от 
распределения соответствующих полномочий) регулировать тарифы на услуги, оказываемые 
предприятиями и организациями-партнёрами, предотвращая монопольное завышение 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, и осуществлять контроль их качества. Кроме 
того, концессия, по сравнению с другими формами осуществления ГЧП, позволяет легче 
привлекать финансовые средства для реализации соответствующих проектов развития 
городских агломераций благодаря возможности управлять имуществом на протяжении 
длительного периода (порядка 49 лет). В частности, в связи с этим в большинстве стран 
Евросоюза теплосети осуществляют деятельность на условиях концессии [1]. Однако, для 
того, чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность предриятий жилищно-
коммунальной сферы и заинтересовать инвестора в реализации проектов развития 
коммунальной инфраструктуры отечественных городских агломераций необходимо 
привести тарифы на жилищно-коммунальные услуги к их экономически обоснованному 
уровню. В частности, по оценкам специалистов Министерства регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, привлечь необходимые 
инвестиции можно будет лишь при повышении тарифов на тепло и горячую воду в 2,6 раза 
до 2020 г. [9].  В этих условиях главная задача   государственного регулирования как 
механизмов осуществления ГЧП, деятельности субъектов естественных монополий и 
субъектов хозяйствования на смежных рынках, так и тарифорегулирования на услуги 
предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, заключается в недопущении 
конфликта интересов государства, владельцев объектов коммунальной инфраструктуры, 
производителей и потребителей услуг, преодолении их разнонаправленности,  достижении  
сбалансированности.  

Одним из эффективных путей достижения сбалансированности и консолидации 
экономических интересов  контрагентов рынка жилищно-коммунальных услуг выступает 
установление понятных, справедливых «правил игры» и сокращение потенциальных рисков 
партнеров. Кроме того, в процессе использования механизмов ГЧП необходимо обеспечение 
прозрачности и экономической определенности системы тарифообразования и 
тарифорегулирования на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые предприятиями, 
принимающими участие  в реализации  проектов в рамках городских агломераций. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Особенности процесса развития городских агломераций заключаются в его 

двойственной природе, включающей эволюционный и инициированный аспект. 
Инициированный аспект предполагает обоснование и реализацию проектов развития 
городских агломераций, финансируемых как за счет средств бюджета, так и частных 
инвесторов, включая ГЧП.   

2. Преимущества использования механизма ГЧП заключаются в возможности 
привлечения средств частных инвесторов для реализации проектов,  улучшающих качество 
жизни населения, способствующих росту экономической активности и дополнительным 
налоговым поступлениям, включая инфраструктурные, связанные с модернизацией 
теплосетей, сетей водоснабжения, строительством очистных сооружений, окупаемость  
которых достигается на основе увеличения тарифа. 

3. Реализация проектов в жилищно-коммунальной сфере городских агломераций на 
основе ГЧП предполагает обеспечение сбалансированности ресурсов, консолидации 
интересов участников, прогнозирование и предотвращение  рисков. 
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Дальнейших исследований требуют вопросы диагностики и принятия решений по 
снижению рисков в процессе реализации проектов развития коммунальной инфраструктуры 
городских агломераций на основе ГЧП.  
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The article substantiates that the role and importance of state financial management naturally increase during 
the economy restructuring in management. Different theoretical views due to the essence of the observed definition are 
considered. The author gives a definition of state financial management in the economy. The main constituents of state 
financial management of the economy are determined. 
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В статті обґрунтовано, що в період реформування економіки в управлінській діяльності закономірно 
зростає роль та значення державного фінансового регулювання. 
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фінансове регулювання економіки.  

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі, розвиток фінансової системи 
має дискретний та непропорційний характер. Держава переживає безпрецедентне поєднання 
політичної та фінансово-економічної криз, які носять системний довготривалий характер. Це 
сприяє тому, що сучасна модель державного регулювання демонструє нездатність повною 
мірою реалізовувати свої функції у фінансовій сфері. У таких умовах зростає частка 
некерованого хаосу, що активізує негативні впливи на майбутній економічний розвиток 
держави. Водночас, наша країна продовжує поступово інтегруватися у європейський 
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економічний простір, який вимагає від неї використання системного, науково 
обґрунтованого підходу до прийняття рішень органами державної влади та всіма суб’єктами 
державного фінансового регулювання економіки. Адже саме економіка є основою для 
підвищення рівня життя населення та поліпшення його якості.  

Питання щодо необхідності втручання держави в регулювання економіки є досить 
проблематичним. Одні дослідники вважають необхідним жорстке державне фінансове 
регулювання економіки, інші  – вимагають обмежити роль держави у впливі на економіку до 
повного його заперечення. Такі крайнощі призводять до негативних наслідків у розвитку 
економічної системи та потребують визначення змісту державного фінансового регулювання 
економіки та обґрунтування його складових. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади державного 
регулювання економіки висвітлені у наукових працях західних науковців, як А.Вагнер [17], 
Л.Харц [15] та ін. В Україні ці питання досліджувалися в працях Т. Боголіб [1], І. Чугунова 
[6] та ін. Проте не досягнуто єдності у визначенні суті та складових державного фінансового 
регулювання економіки.  

Метою дослідження є вивчення сутності державного фінансового регулювання 
економіки та обґрунтування необхідності його здійснення. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна економіка надзвичайно складна. Вона 
покликана формувати умови для найрізноманітніших видів життєдіяльності людей. У 
забезпеченні нормального функціонування будь-якої економічної системи важлива роль 
належить державному регулюванню. 

В цілому регулювання є суспільним явищем без якого не уявити економіку будь-якої 
країни. За його допомогою здійснюється вплив на економічні й соціальні системи. Сам термін 
регулювання має давню історію. Ще за родоплемінного ладу всі питання діяльності людей, в 
тому числі пов’язані з виробництвом матеріальних благ, вирішувалися в межах племені, члени 
якого підпорядковувались певним правилам поведінки у формі звичаїв, рішень, прийнятих 
старійшиною. Тобто, як бачимо, функціонування будь-якої людської спільноти було 
неможливим без регулювання відносин між її членами. 

Регулювання (від грец. «regulare» – направляти, упорядковувати; від лат. «regulo» – 
улаштовую, упорядковую) – це напрям розвитку, рух будь-чого з метою привести до ладу, 
системи; приведення до такого стану, який забезпечує нормальну й правильну роботу; 
підтримка постійності (стабілізації) деякої регульованої величини, що характеризує процес, 
або її зміну за заданим законом чи відповідно до деякого вимірюваного зовнішнього 
процесу, що здійснюється шляхом дій регулюючого органу на об’єкт регулювання [4]. 

На жаль, в економічній літературі відсутній єдиний підхід щодо розуміння суті 
поняття «регулювання». Певні труднощі в трактуванні даного терміну в економічному сенсі 
пов’язані з тим, що воно обов’язково супроводжується додатковим словом: державне, 
фінансове, банківське тощо. Це означає, що зміст терміна «регулювання» частково 
розкривається в інших категоріях [5]. 

Економіка України переважну частину ХХ ст. розвивалась як економічна система 
центрально-планового типу. Починаючи з 1990-х рр.. вона трансформується в напрямі 
ринкової економіки. В умовах формування ринкової економіки кардинально змінюється роль 
держави в економічних відносинах, підвищується необхідність здійснення державного 
регулювання на всіх стадіях розширеного відтворення [2]. 

Так, П.Нікольський визначає державне регулювання як перерозподіл фінансових ресурсів, 
підкреслюючи, що джерелом регулювання обов’язково є додаткові фінансові ресурси, резервні 
фонди, невикористані асигнування тощо [10, с. 60]. Таке визначення характеризує лише об’єкт 
державного регулювання, проте не відображає його суб’єктів. У свою чергу Д.Стеченко 
характеризує державне регулювання як вплив держави на відтворювальні процеси в економіці 
відповідними засобами з метою зорієнтувати суб’єктів господарювання і окремих громадян на 
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досягнення цілей та пріоритетів державної політики суспільного розвитку [13, с. 5]. Але, такий 
підхід не враховує об’єкт державного регулювання. 

В «Енциклопедії сучасної України» державне регулювання запропоновано трактувати 
як комплекс заходів державних органів і органів місцевого самоврядування, спрямованих на 
виведення соціально-економічного розвитку села, умов проживання і праці сільського 
населення на рівень розвинутих країн світу [8, с. 439]. Дане визначення характеризує лише 
державного регулювання в сільській місцевості. 

На нашу думку, більш повним є аргументування державного регулювання як «форми 
участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів дії на 
соціально-економічні процеси, що забезпечують ефективне формування ринкових відносин» 
за Т. Морозовою [4, с. 6]. Проте, такий підхід більш властивий державному регулюванню 
економіки. 

У вітчизняних виданнях термін «державне регулювання економіки» розглядають з 
теоретичної і практичної точки зору. У першому випадку це «система знань про сутність, 
закономірності дії та правила застосування типових методів та засобів впливу держави на хід 
соціально-економічного розвитку, спрямованих на досягнення цілей державної економічної 
політики» [14, с. 14]. У другому випадку це «сфера діяльності держави для цілеспрямованого 
впливу на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної 
економічної політики» [14, с. 15]. 

С.Мочерний обґрунтовує державне регулювання економіки як сукупність форм і методів 
цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного способу 
виробництва (в т.ч. продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних та 
соціально-економічних відносин) для його стабілізації та пристосування до умов, що змінюються» 
[7]. В даному визначенні йдеться про вплив державних установ і організацій на розвиток 
суспільного способу виробництва, однак зовсім не згадується про вплив самої держави.  

У свою чергу, А.С.Кваша трактує державне регулювання економіки «як систему 
взаємовідносин уряду з економічними агентами з метою державного впливу на економічні 
процеси, що є сукупністю фінансово-економічних, організаційно-адміністративних, 
інституційно-правових та соціально-психологічних методів та інструментів, за допомогою 
яких держава здійснює економічну діяльність на макро-, мезо- та мікрорівні» [9, c. 13]. З 
таким підходом варто погодитися. 

Як бачимо, неоднозначність визначень сутності «державного регулювання» та 
«державного регулювання економіки», в сучасних умовах, істотно ускладнює вивчення самої 
дефініції «державне фінансове регулювання економіки». Тому вважаємо, за необхідне до 
даного дослідження підходити із двох сторін: об’єктивної та суб’єктивної.   

Фінанси і фінансова система є об’єктивними явищами і в цілому відображають 
об’єктивні характеристики. А організація фінансових відносин і рух фінансових ресурсів 
відбуваються на основі впливу суб’єктів на них. При цьому такі суб’єкти можуть керуватися 
багатьма чинниками політичного та економічного характеру.  

З огляду на зазначене пропонуємо державне фінансове регулювання економіки 
трактувати як напрям державної політики, націлений на регулювання фінансових відносин 
між управлінськими органами, суб’єктами й об’єктами регулювання та включає регулювання 
розвитку держави для раціонального формування й використання державних фінансових 
ресурсів в економічній сфері, а також для забезпечення істотного зростання рівня життя 
населення.  

У контексті сказаного наголосимо, що ефективність державного фінансового 
регулювання економіки залежить від правильного вибору його складових (рис. 1).  

Таким чином, в умовах економічних перетворень важливим є посилення ролі держави 
в регулюванні соціально-економічних процесів. Водночас, політика державних органів 
України стала більш залежною від зовнішньоекономічних факторів. 
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Тому доцільним є реалізація виваженого державного фінансового регулювання, 
враховуючи тенденції економічного зростання, зниження показника питомої ваги 
державного боргу в валовому внутрішньому продукті та боргового навантаження на бюджет. 
При цьому головним завданням має стати забезпечення оптимального розподілу валового 
внутрішнього продукту та фінансових ресурсів між економічними суб’єктами. Це сприятиме 
стимулюванню розвитку вітчизняної економіки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові державного фінансового регулювання економіки * 
* Джерело: розроблено автором 
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базується держава. У свою чергу, без держави неможливо уявити собі створення і 
збереження тієї інфраструктури, на основі якої функціонує економіка.  

Фундаментом державного фінансового регулювання економіки мають стати стратегічні 
напрями, які визначають середньо- і довгострокову перспективу використання фінансових 
ресурсів, а також передбачають вирішення завдань, які витікають з особливостей 
функціонування фінансової системи країни. Водночас державне фінансове регулювання 
економіки передбачає також вибір поточних тактичних цілей і завдань реалізації фінансової 
політики. Усі ці заходи тісно пов’язані між собою та залежать один від одного.  
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TOWARDS THE PROBLEMS OF INSURANCE, INSURANCE MARKET AND 
INSURANCE OF NON-LIFE IN SLOVAK REPUBLIC 

 

The paper deals with insurance, insurance market, non-life insurance and international risks on the Slovak 
insurance market. Since 1 May 2004, the Slovak insurance market has been part of the uniform European Union 
insurance market, which includes over 5,000 insurance companies. After Slovakia’s admission to the European Union, 
several legislative changes have been adopted in the area of commercial insurance industry, which also influenced non-
life insurance and the insurance of international risks as part of non-life risks. The most recent act in the area of 
commercial insurance mentioned in the paper is the Act of the National Council SR No. 39/2015 Coll. on Insurance, in 
which there are legislative changes in life and also non-life insurance. Basic terms are defined and commented on in 
the first two chapters. The nature of international risks as part of non-life risks is described in the second chapter. 
International risks are classified in the third chapter; international risks are subdivided in the paper into commercial or 
trade risks, political and economic risks and special types of risks. Each group of risks is described and exemplified. 
The fourth, final of the paper focuses on the international risks insurance and contains a table depicting the total 
technical premium and technical premium in non-life insurance in commercial insurance companies   in the Slovak 
Republic as at  31 December 2014  in thousand Euros. In the conclusion, it is stated that commercial insurance 
companies on the Slovak insurance market do not offer some insurance products that are offered in advanced EU 
countries and in the entire advanced world, e.g. in Japan and in the USA. 

Keywords: insurance, risks, non-life insurance,  classification of international risks, political and economic 
risk, special risks, insurance market in Slovak Republic. 

 

1. Introduction 
Insurance and the insurance industry extend directly or indirectly to all areas of human 

activities, and so they affect each firm, enterprise, citizen, entire society; all the changes in society 
are reflected in  some way also in insurance activity. Development of science, technology and  
culture brings to the market new modern products, new activities, and thus also new risks. 
Enterprises and businesspeople, citizens, state, as well as insurance companies have to take into 
consideration and calculate with these risks. Consequently, commercial insurance companies have 
to constantly prepare new insurance products related to life and non-life risks for the commercial 
insurance market and simultaneously monitor the development in the entire economy (e.g. GDP 
development, unemployment growth, inflation, growth of prices, movement of money/pecuniary 
incomes, demographic data, and other macro-economic and micro-economic indicators). 

 

2.  Description of Non-life Risks 
Non-life insurance is an insurance that includes a broad range of risk of non-life type. In the 

literature, we can find various definitions of the essence of non-life insurance.  
Non-life risks can be divided into four groups: The first group includes risks that present 

danger to health and lives of persons – e.g. accident (casualty), illness, disability, and the like. The 
second group includes risks that cause financial losses – credit risks, legal risks, risks of financial 
losses,  liability risks and the like. The third group contains risks producing direct material losses – 
elemental risks, theft, vandalism, and the like.  The fourth group includes international risks. Non-
life insurance is short-term, i.e. the insurance contract is closed for an indefinite duration with a 
yearly insurance period, or one that is shorter than a year in contrast to life insurance contracts 
which are long-term and are closed for a definite duration. The insurance contract constitutes a 
bilateral legal document, which is a basis of contractual relation between the insurer and the 
insurant. In it, the insurer pledges to provide within a negotiated extent the insurance premium, if an 
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accidental insurance event arises, which is stipulated in the insurance contract, and the insurant  
takes a pledge to pay the insurance premium.  

2. 1  Essence and description of international risks as part of non-life risks 
Economic relations arising between two or more states bring a lot of new risks but also the 

opportunities of forecasting, reducing, and eliminating them. Many of these risks pass from one 
state into another, e.g. price fluctuations, inflation development, and the like. On the other hand, 
some risks  enable to refrain from and eliminate numerous difficulties of a different kind, e.g. 
import of shortage   raw materials and materials, thus supporting the development of production 
while enabling the expansion of exports and the like. 

In professional foreign and domestic sources available, we encounter with the classification 
of international risks as part of non-life risks in the area of non-life insurance, which are connected 
with international commercial relations. We understand the concept of international risks as the 
risks arising outside the territory of a given state.  

The problems of international risks are extensive and comprehensive in terms of 
diversification of the cases in terms of export, re-export or import; from numerous aspects, 
including commercial, legal, technical, banking and financial ones, as well as from broader political 
and economic connections. 

The most frequent classification is that into three groups of international risks, the focus will 
be on them in the present paper, namely: commercial risks, political and economic risks, and other 
types of risks. 

 

3. Classification of International Risks as Part of Non-life Risks 
International risks are classified in non-life risks. International risks are divided into 

commercial or trade (financial) risks, political and economic risks and special types of risks. 
 

3.1  Description and classification of commercial risks 
Commercial risks create a system of larger and smaller risks, relating to mainly trade-and-

finance transfers. 
The intensity of commercial risks is stronger in external relations than in internal economy 

of countries, mainly due to the following reasons: 
A)  Difference in mentalities accompanied with a limited communicative competence, but 

also  with difficulties in searching for new markets. 
B) Language barriers involve the danger of misunderstanding or wrong interpretations in 

closing contracts,  which may result in negative consequences. 
C)  Differences in legal systems may lead to the situation when the contract is interpreted 

according to the law and commercial usage of the exporter as well as the importer. Awards of the 
courts concerned are hard to enforce abroad and may be more expensive than the subject-matter of 
the dispute. 

D) A larger distance between contractual parties, which results in less mutual knowledge, 
worse orientation in a foreign market, and also in a higher transportation risk. 

E) Commercial risks in contractual relations ensue from the danger that the foreign partner 
fails to adhere to the contract closed either because it is not willing to do so, or because the party 
concerned is unable to stand by the contract. The inability of the partner to fulfil commitments 
resulting from the contract is, as a rule, caused by the change in the economic position or in an 
unrealistic estimate of their economic possibilities. 

The intensity of the impact of commercial risks on individual operations abroad is, in 
general, given by two factors: 

A) The first factor is the partner’s reliability – it is possible to assess the legal position of the 
partner from this aspect, the partner’s proprietary condition, commercial efficiency, technical and 
economic conditions of fulfilling the commitment, and the like. 

B) The second factor is a degree of legal protection of a given contractual relation – it is as a 
rule the case of legal perfection of the contract, its terms and conditions, the law according to which 
the legal relation is assessed, character of sanctions for non-fulfilment of the contract. 
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Commercial risks are kinds of risks, which can affect the results achieved mainly in the 
negative direction. They are one of the few kinds of risks in which the protection can be applied via 
their minimisation. These risks are influenced by the quality of work of entities in the sphere of  
foreign economic relations, their ability to appraise risks and choose suitable ways of their 
restriction. Commercial risks can be divided into: market risk, risk of the failure to take over  the 
goods, risk of non-payment (default risk), commodity risk, and transportation risk. Commercial 
insurance companies offer a broad scale of insurance products to individual entities of the national 
economy for the coverage of commercial risks. 

 

3. 2  Description and classification of political and economic risks 
Political risks ensue from an overall political, economic and financial situation of the 

country to into which exports directed. 
The concept of political risk is in general connected with an immediate threat to profit; in  

extreme cases it also involves the danger of the economic existence of foreign companies, or even 
also international enterprises. The reasons for the rise of political risks result from changes in the 
political  environment of an enterprise. They are materialized by means of measures adopted by the 
state, and these mean for the exporter the risk of non-ratification or cancellation of the contract, 
embargo of export, non-performance of foreign exchange transfer, confiscation of materials and 
products,  and the like.  

From the broadest perspective, this risk results from hostile activities, e.g. war, revolution, 
strikes,   commotions, civil wars, etc. Political and economic risks in international trade can no 
longer be considered to be external risks. These risks cannot be generally underrated. It is necessary 
to the calculation of the deal. An immense indebtedness of the developing world, extensive 
financial insolvency, international debt crisis, dangerous and explosive situation in many world 
regions, all these factors just strengthen and emphasize the necessity to decrease political and 
economic risks. 

Political and economic risks are classified into the following kinds: 
a) Exchange risk – the money that the importer has already paid at their bank cannot be 

(temporarily) exchanged for any other foreign currency as a result of government measures of an 
importing country as well as due to shortage of foreign exchange. 

b) Moratorium – settlement and transfer of the amount due to the exporter will not be 
permitted by the state at the time of debt maturity, but will allow only partial payment of the debt, 
or the deferral of payment will be directed.  

c) Transfer risk – the money paid by the importer at the bank cannot be (partially or 
completely) transferred abroad, because the importing country refuses to permit this kind of transfer 
for economic and political reasons. 

The risk of transfer involves the danger of a complete or partial restriction of the transfer of 
profit, material goods, know-how, licence fees, payment for services s well as of capital. 

The risk of transfer is currently becoming one of the greatest risks for international financial 
institutes and banks. Transfer risks usually include: a country’s financial insolvency and risk of  
obstacles to trade. 

 

3. 3 Special kinds of risks as part of international risks 
Special kinds of risks constitute a separate group of international risks. This group includes 

the following risks: exchange rate risk, risks of interest rate fluctuation, inflation risk, legal risk, 
foreign investment risks, natural and technical disasters/catastrophes, risks of terrorist attacks, and 
specific risks. We can include the following risks in the group of specific risks: specific risks of 
certainty, safety, covering events that present danger to our health, freedom, and life of employees 
of international companies and institutions, as well as of family members, and apprehensions to the 
future. Everyday reality persuades us about a rising “capability” of  man or a group of people who 
have to nationalistic, ideological, religious, sectarian, or even terrorist  inclinations, who pose a 
threat to not only property but also health and lives of innocent people.  A rising number of terrorist 
attacks on the threshold of the millennium cannot leave calm all peace-loving people on this planet. 
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We can mention also more severe attacks, e.g. attack in the United States in 2001, or in Spain in the 
year 2004, and other terrorist attacks mainly in the US, Great Britain as well as in third countries.  

 
4. Insurance of International Risks as Part of Non-life Risks on the Slovak Commercial 

Market 
On the Slovak commercial insurance market, the insurance of international risks as part of 

non-life insurance  belongs to the province of commercial insurance companies, which are 
associated in the Slovak Association of Insurers.  

Table 1 
Technical Premium in total and in nonlife insurance in commercial insurance companies 

as at  31 December 2014  in thousand €5 
Technical premium as at 31 December 2014 in thousand € 

No Commercial Insurance company 

Technical 
premium 

total 
for all insurance 

products 

Technical 
premium in 

nonlife insurance 
for insurance 

products 
 1  AEGON Life Insurance company          42 092                   0 
 2 Allianz – Slovenská Insurance company, a. s.       586 308         333 118 

 3 
AXA Life Insurance company, branch of an insurance 
company in another member state        52 524             5 519           

 4 
AXA Insurance company branch of an insurance company in 
another member state         10 226           10 226 

 5 
BASLER Lebensversicherung – AG branch of an insurance 
company in another member state           5 838                    0 

 6 
BASLER Sachversicherung – AG branch of an insurance 
company in another member state           4 067             4 067 

 7 ČSOB insurance company, a. s.         80 870           28 170 

 8 
D.A.S. Rechtsschutz AG, branch of an insurance company in 
another member state           2 643             2 643 

 9 ERGO Insurance company, a.s.         34 082             1 563           
10 Generali Slovakia Insurance company, a. s.       174 000           95 669 

11 
Groupama Garancia Insurance company,a.s., branch of an 
insurance company in another member state           4 514              3 992    

12 ING Life Insurance company, a. s.          75 951                     0           
13 KOMUNÁLNA Insurance company, a. s. VIG        176 840            66 401 
14 KOOPERATIVA Insurance company, a. s., VIG        477 673          255 111   
15 MetLife  insurance company, a.s.        124 738              8 964 
16 Cardif Slovakia, Insurance company a.s.          23 049            16 834 
17 Insurance company of the Poštová Banka, a. s.          10 805              1 148           

18 Insurance company of the Slovenská Sporiteľňa, a. s., VIG          80 632                     0 
19 UNION insurance company, a. s.          40 946            31 185 
20 UNIQA insurance company, a. s.        112 723            80 641 
21 Wüstenrot insurance company          60 371            22 093 
22 Slovak Insurers Office                   8                     8 
 Total      2,180,899          965,351   

Numerous commercial insurance companies operate on the commercial insurance market in 
advanced economies. Each of them participates in this market with a different offer of insurance 
products and attempts to cover the largest possible space (insurance field).6 As at 31 December  
2014 as mentioned before, as many as twenty-one commercial insurance companies operated on the 
Slovak insurance market; all of them were associated in the Slovak Association of Insurers and 
                                                 
5 Source: www.slaspo.sk 
6  Note: Commercial insurance companies offer on the insurance market insurance products of life and non-life 

insurance. Non-life insurance products are more numerous, this is due to the fact that the number of risks of non-life 
character is higher in economic practice. These risks also include international risks. 
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recorded technical insurance premium indicators as shown in Table 1 (Table 1:. The total of 
technical premium and technical insurance premium in non-life insurance as at 31 December 2014  
in thousand of  Euros). Commercial insurance companies offering insurance products in the area of 
international risks participated in non-life insurance with the following data. 

The total of technical insurance premium for all insurance products in the year 2014 was  
2,180 899 thousand Euros. Table 1 entitled “Technical Premium in total and in nonlife insurance in 
commercial insurance companies  as at  31 December 2014  in thousand €7” shows also the 
succession of commercial insurance companies  on the Slovak insurance market in the year 2014. 
The primacy in non-life insurance on the Slovak insurance market was held by Allianz – Slovenská 
Poisťovňa, a. s., with  34.51%, which accounted for 333,118 thousand Euros. The second place was 
occupied by  KOOPERATÍVA insurance company, a.s., VIG  in non-life insurance with  26.43%, 
which accounted for 255,111 thousand Euros, and the third place in non-life insurance by Generali 
Slovensko, insurance company, a.s. with 9.91%, which is equal to  95,669  thousand Euros.  

Insurance products designed for insuring international risks belong in the area of non-life 
insurance. The insurance company Allianz – Slovenská Poisťovňa, a. s. has the widest offer of 
insurance products designed for the insurance of international risks. In the year 2014 the 
commercial insurance company  Allianz – Slovenská Poisťovňa, a.s. achieved primacy in the total 
technical insurance premium for all the insurance products, which amounted to 586,308 thousand 
Euros and  reached 26.88% share of the total commercial insurance market.  

The most important insurance products in the area of international risks offered by 
commercial insurance companies on the commercial insurance market are: transportation insurance 
(insurance of international transportation of consignments), insurance of investment unit (building 
and assembly insurance), insurance of exhibitions and fairs, product liability insurance, insurance of 
international road carrier, motor hull insurance for travel abroad, aircraft operation insurance and 
special risks insurance. Special risks include mainly: insurance of equipment of nuclear industry 
and of allied perils, export credit insurance, insurance of caution money, insurance of early delivery  
of goods to a foreign buyer, and insurance of shipping charges. 

Another group, which we classify in the area of international risks relate to insurance of 
persons, namely:  insurance of tourist risks, tourism insurance, insurance of medical expenses 
incurred abroad and the like.  

In connection with the insurance of international risks, as part of non-life risks,  it has to be 
mentioned that commercial insurance companies on the Slovak insurance market do not offer some 
insurance, which are in used in European Union countries, in particular in Great Britain, Germany 
and France, and in the entire advanced world, mainly in Japan and in the United States of America.  
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ  
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 

In this scientific article the domestic and foreign approaches to the formation of the stability evaluation 
indicators of the financial system are studied, and their strengths and weaknesses are identified. Classification of 
influence factors of the financial stability of the state is made. It was offered to include the following to the system of 
indicators of evaluating the stability of the financial system of Ukraine within the indicators of external influences: the 
ratio of the external debt to GDP, the current account balance to GDP, direct investment to GDP, growth rate of 
hryvnia to freely convertible currencies, gold reserves to the amount of weekly import, the share of foreign banks 
capital in the national banking system to import and export; in terms of indicators of domestic impact: the ratio of 
domestic debt to GDP, balance of the state budget to GDP, the volume of gold reserves to GDP, the assets of 
commercial banks to GDP, stock market capitalization to GDP, growth rate of GDP per capita, inflation rate, rate of 
growth of industrial production and the growth rate of household savings. 

Key words: financial system, stability, indicators, factors, market, security, banking system, indicators, risk, 
GDP. 

 

У даній науковій статті досліджено вітчизняні та закордонні підходи до формування системи 
показників оцінювання стійкості фінансової системи, а також визначено їх переваги та недоліки. Проведено 
класифікацію факторів впливу на фінансову стійкість держави. Запропоновано до системи показників 
оцінювання стійкості фінансової системи України в межах індикаторів зовнішнього впливу включати: 
відношення зовнішнього боргу до ВВП, сальдо поточного рахунку до ВВП, прямих інвестицій до ВВП, темпу 
росту курсу гривні до вільноконвертованих валют, золотовалютних резервів до обсягу тижневого імпорту, 
частки капіталу іноземних банків в національній банківській системі та експорту до імпорту; в розрізі 
індикаторів внутрішнього впливу: відношення внутрішнього боргу до ВВП, сальдо державного бюджету до 
ВВП, обсягу золотовалютних резервів до ВВП, активів комерційних банків до ВВП, капіталізації фондового 
ринку до ВВП, темп росту ВВП на душу населення, темп інфляції, темп росту промислового виробництва та 
темп росту заощаджень населення. 

Ключові слова: фінансова система, стійкість, показники, фактори, ринок, безпека, банківська 
система, індикатори, ризик, ВВП 

 

Вступ. Будь-яка країна світу не убезпечена від ризиків, пов’язаних з 
нестабільністю фінансової системи. Особливо вразливими до таких ризиків є країни з 
перехідною економікою та економікою, що розвивається, оскільки вони не мають 
сформованих миттєвих механізмів, які б могли пом’якшити вплив фундаментальних 
факторів виникнення фінансової нестабільності. Необхідно зазначити, що країни, які 
розвиваються, в своїй більшості, обмежуються вивченням проблем стійкості лише 
банківського сектору як важливої складової фінансової системи.  

Незважаючи на значні доробки закордонних та вітчизняних вчених щодо 
обґрунтування оптимального набору показників та критеріїв характеристики стійкості 
фінансової системи, проблема значною мірою залишається не вирішеною, 
підтвердженням чому є відсутність якісних систем раннього попередження фінансових та 
банківських криз, які відбулися протягом останніх років.  

Виходячи з цього, актуальним є узагальнення світового досвіду розробки та 
практичного використання показників стійкості фінансової системи, а також виявлення 
найбільш релевантних індикаторів, які можуть бути використані для стрес-тестування 
кризових явищ як національних фінансових систем, так і світової фінансової системи, 
адже вчасне виявлення кризових явищ в економіці є одним із пріоритетних напрямів 
наукових досліджень сьогодення. Ефективна діагностика стану фінансової системи та її 
моніторинг створить передумови адекватному прогнозуванню ймовірності настання 
фінансової кризи, і як результат сформує інструментарій дієвого управління вітчизняною 
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фінансовою системою. Необхідність розв’язання цієї наукової та прикладної проблеми 
зумовило вибір теми дослідження, мету та завдання для написання статті. 

Аналіз останніх досліджень. Фундаментальні теоретичні та прикладні аспекти 
організації фінансових систем, їх стійкого функціонування та механізму регулювання і 
нагляду відображені у працях А. І. Балабанової, І. Т. Балабанова, І. В. Бокова, А. З. 
Дадашева, С. П. Дядічко, В. В. Ковальова, Г. В. Крафт, Б. М. Сабанті, О. С. Стоянової, 
І. О. Артем’єва, В. Г. Бороноса, Т. А. Васильєва, О. Д. Василика, Д. М. Дмитренко, С. В. 
Лєонова, І. О. Лютого, Р. А. Павлова, М. І. Савлука, В. М. Опаріна, М.І. Крупка, А.І. 
Крисовський, С.К. Реверчук, О.І. Скаско, В.А. Дерій, В. М. Федосова, І. О. Школьника та 
деяких інших.   

Разом з тим узагальнення напрацювань із визначеної проблематики, накопичений 
досвід та отримані результати щодо інструментарію забезпечення стійкості фінансової 
системи дозволяють зробити висновок про необхідність її подальшого розвитку. На думку 
автора, більш детального розгляду потребують питання, пов’язані з формуванням методичних 
засад визначення рівня стійкості фінансової системи України та удосконаленням системи 
показників її оцінювання. 

Виклад основного матеріалу. Стійкість фінансової системи – основна мета 
соціально-економічної політики кожної країни. Актуальність проблематики полягає у тому, 
що в останній час політики, науковці та експерти з економічної теорії все більше звертають 
увагу на фінансову безпеку країни, де стійкість являється визначальним критерієм. 

Необхідно визнати, що в умовах глобалізації світової економіки, вступу країни до 
міжнародних інтеграційних об’єднань об’єктивно формується вищий рівень системи 
управління економічною безпекою держави. Йдеться про світову економічну систему, в 
межах якої захищеність економічних інтересів країни визначається рівнем розвитку 
національної економіки, її конкурентоспроможності на світовому ринку, внеском у світове 
господарство. 

Під фінансовою безпекою держави розуміють комплекс економічних, геополітичних, 
правових та інших умов, що забезпечують: -передумови для виживання в умовах кризи і 
майбутнього розвитку; -захист фінансових інтересів країни, щодо її ресурсного потенціалу, 
збалансованості та динаміки розвитку і зростання; -створення внутрішнього імунітету і 
зовнішньої захищеності від дестабілізуючих дій; -конкурентоспроможність країни на 
світовому ринку; -гідні умови для життя і сталий розвиток суспільства. Здебільшого стан 
фінансової системи аналізують з точки зору впливу зовнішніх та внутрішніх шоків, 
контролю за грошовими потоками в країні та забезпеченості ними економічного розвитку. 
Як зазначав лауреат Нобелівської премії Дж. Б’юкенен: для урядів усіх країн існує проблема 
дефіциту ресурсів, насамперед фінансових. 

Переходячи до дослідження вітчизняної методики аналізу зовнішніх факторів впливу 
на фінансову стійкість держави, слід виділити систему індикаторів економічної безпеки за 
методикою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Індикатори економічної 
безпеки за методикою Національного інституту проблем міжнародної безпеки [3]. Індикатори 
економічної безпеки надають економічним інтересам кількісне вираження. Крім того, важливо 
зазначити, що, як правило, індикатор відображає лише один з аспектів (сторін) розвитку 
об’єкта дослідження, а під час оцінювання того, чи іншого економічного явища важливо не 
лише передбачити найбільш  адекватні  показники-індикатори, але й обґрунтувати їх числові 
порогові значення, перевищення яких свідчить про критичну зміну параметрів об’єкта. Схема 
аналізу стану стійкості фінансової системи за методологією Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України зображена на рис. 1. 

Як видно з наведеної схеми, дана методологія при аналізі фінансової стійкості в 
основному враховує торговельні відносини країни. Це є логічною особливістю, адже 
розроблена вона у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Проте, неврахування інших 
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факторів – таких як рівень виробництва, показники бюджетної, банківської систем – є 
вагомим недоліком при використанні даної системи індикаторів. 

 
Рис.1. Індикатори економічної безпеки держави за методикою Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України 
 

На рисунку 2 зображена схема системи індикаторів економічної безпеки за методикою 
Національного інституту проблем міжнародної безпеки.  

Дана система показників враховує більший масштаб дослідження, порівняно із 
попередньою. Зазначена методика включає різні сфери діяльності держави. Проте, 
справедливо відзначити, що для дослідження стійкості фінансової системи вищенаведеного 
обсягу показників фінансової та зовнішньоторговельної безпеки не достатньо. Недоліки 
щодо відсутності індикаторів бюджетної та банківської систем потребують врахування.  

Так наприклад, важливо зазначити, що питання зміцнення енергетичної безпеки є 
прерогативою вищих (центральних) органів державного управління, які мають гарантувати 
її, в тому числі й у регіонально-галузевому аспекті. Адже окремі галузі економіки (більшою 
мірою хімічна промисловість, машинобудування та інші) об'єктивно є енергомісткими. Через 
суттєву (критичну) частку цих галузей (та їх комплексів) в економіці держави вони часто 
визначають рівень її енергомісткості. Тому обсяги споживання паливно-енергетичних 
ресурсів необхідно враховувати як під час проведення оцінки рівня економічної безпеки 
підприємництва, разом з тим цей показник може бути внесеним до переліку індикаторів 
виробничого складника фінансово-економічної безпеки держави. 

Показники демографічної безпеки держави також впливають на рівень життєздатності 
суб’єктів підприємницької діяльності, а саме – визначають їх кадровий потенціал. Певний 
вплив на рівень демографічної безпеки, в свою чергу, мають фактичні показники індикаторів 
стану продовольчої безпеки держави, зокрема обсяги виробництва та рівень споживання 
основних життєво необхідних продовольчих товарів. Разом з тим показники демографічної і 
продовольчої безпеки мають більш опосередкований вплив на економічну безпеку 
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підприємництва порівняно з показниками макроекономічного, фінансового, 
зовнішньоекономічного, інвестиційного, виробничого та науково-технологічного складників. 

 
Рис. 2. Індикатори економічної безпеки держави за методикою Національного інституту 

проблем міжнародної безпеки 
 

.Щодо показників стану соціальної безпеки держави, то вони швидше є похідними, 
ніж первісними у контексті забезпечення економічної безпеки, оскільки одночасно 
відображають існуючий обсяг соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької 
діяльності щодо рівня та легітимності оплати праці, диференціації доходів підприємців та 
населення, зайнятості, обсягів видатків на навчання, забезпечення охорони здоров’я та 
розвитку житлово-комунального господарства [2]. 

Серед іноземних інститутів, які досліджують стан стійкості фінансової системи слід 
виділити Міжнародний валютний фонд. За його ініціативою було створено Програму оцінки 
фінансового сектору (FSAP). Основною її метою є діагностика стану стійкості фінансових 
систем різних країн при врахуванні впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Завдяки 
Програмі можна досліджувати широке коло питань, що стосуються оцінки стійкості 
фінансових систем у коротко- та середньостроковому періодах. Спеціалісти МВФ 
запропонували схему аналізу стану фінансової системи (рис. 3). 

Сформовані фахівцями МВФ групи індикаторів характеризують поточний стан і 
стійкість фінансових установ та їх контрагентів. Ці групи мають агреговані дані за групами 
установ, інформацію про ринки, де фінансові установи проводять свої операції. Програма 
оцінки складається з таких етапів: аналіз структури, якості та механізмів функціонування 
фінансової системи; оцінка ступеня важливості фінансового сектору країни; визначення 
механізмів державного регулювання, які передбачають як обмеження впливу факторів 
фінансової системи на макроекономічну стабільність, так і здатність системи до обмеження 
впливу макроекономічних факторів на кон’юнктуру фінансових ринків; аналіз можливості і 
рівня впливу на фінансову систему різних факторів; прогноз напрямів розвитку системи 
забезпечення стійкості фінансової сфери країни та запобігання кризам. 
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Рис. 3. Алгоритм МВФ для аналізу стану фінансової системи 
 

Аналіз груп показників, запропонованих МВФ для дослідження стану фінансової 
стійкості країни показав, що вони мають як переваги, так і певні недоліки [6].  

Основними перевагами є: розробка та впровадження сигнального підходу, що 
передбачає регулярний розрахунок та моніторинг показників щокварталу та щороку; 
системний аналіз груп показників дозволяє досліджувати функціонування різних ринків, 
зокрема фондового та нерухомості, що є доволі актуальним при минулій фінансово-
економічній кризі; врахування структурних змін різних ринків; розробка системи індикаторів 
та критеріїв відбору. 

Недоліками виступають: значний об’єм показників, враховуючи українські реалії, 
неможливо або важко розрахувати через відсутність необхідної статистичної бази; 
дублювання деяких показників; виявлення проблем при порівнянні розрахованих показників 
різних країн, порівнянність індикаторів за визначеними критеріями між окремими 
організаціями; відсутність нормативних значень показників через відсутність однакових 
умов економічного розвитку в різних країнах. 

Враховуючи інтегрованість фінансових систем, Європейська система центральних 
банків (European System of Central Banks, ESCB, система, до якої входять Європейський 
центральний банк та центральні банки країн ЄС), в свою чергу, також працює над 
визначенням оцінки стабільності фінансової системи на основі розробки методології 
макропруденційних індикаторів (makro-prudential indicators, MPIs) для їх використання при 
підготовці звіту з фінансової стабільності банківського сектору ЄС.  

Необхідно зазначити, що між індикаторами фінансової стійкості (IFS), розробленими 
МВФ та макропруденційними індикаторами (MPI), розробленими ЄЦБ є деякі відмінності, 
що полягають у більшій кількості категорій індикаторів, що дозволяє як оцінювати стан 
фінансової системи ЄС і виявляти її найбільш вразливі сектори, так і дослідити умови 
розвитку фінансової системи ЄС. 

Переходячи, безпосередньо, до формування найбільш адекватної системи показників 
оцінювання стійкості фінансової системи України, зауважимо наступне: при аналізі 
сукупності індикаторів характеристики існуючих закордонних та вітчизняних методик було 
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виявлено, що основним їх недоліком є повторюваність обраних показників; необхідно 
зважати на особливості національної економіки та фінансової системи, що склалася 
історично в Україні, оскільки деякі показники втрачають значимість залежно від рівня 
розвитку та форми організації фінансової системи; в умовах трансформації економіки та 
активізації процесів глобалізації фінансової системи вагомого значення набуває врахування в 
межах формалізації комплексного результативного показника як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів впливу. Це дозволить отримати більш адекватні результати, оскільки останнім 
часом, екзогенні фактори впливають на стабільність системи більшою мірою. 

Висновки. Враховуючи доведене, система показників характеристики стійкості 
фінансової системи України повинна включати індикатори зовнішнього впливу: відношення 
зовнішнього боргу до ВВП, сальдо поточного рахунку до ВВП, прямих інвестицій до ВВП, 
темп росту валютного курсу гривні до долара США, відношення золотовалютних резервів до 
обсягу тижневого імпорту, частку капіталу іноземних банків в національній банківській 
системі та відношення експорту до імпорту. 

До системи індикаторів внутрішнього впливу на стійкість фінансової системи 
запропоновано віднести такі показники, як: відношення внутрішнього боргу до ВВП, темп 
росту ВВП на душу населення, темп інфляції, відношення сальдо державного бюджету до 
ВВП та обсягу золотовалютних резервів до ВВП, активів комерційних банків до ВВП, 
капіталізації фондового ринку до ВВП, темп росту промислового виробництва та темп росту 
заощаджень населення. Запропонована система показників дозволяє комплексно 
охарактеризувати стійкість фінансової системи України, враховуючи її національні 
особливості і трансформаційні процеси, виключити дублювання сутнісних характеристик 
певних показників та охопити результативність інструментів державного регулювання в 
межах реалізації бюджетно-податкової, грошово-кредитної, валютної, боргової та 
інвестиційної політик. 
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В статті проаналізовано та систематизовано різноманітні підходи до аналізу економічної сутності 
поняття інноваційна діяльність. Запропоновано авторське визначення терміна «інноваційна діяльність».  

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційний процес, 
інноваційна модель, нововведення, новизна. 

 

У cyчacнiй eкoнoмiчнiй нayцi зaгaльнoвизнaнo, щo iннoвaцiї – цe нeвiд’ємний 
фyндaмeнт cтaбiльнoгo тa eфeктивнoгo coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвиткy дepжaви, вaжливий 
мexaнiзм oнoвлeння peaльнoгo ceктoрy eкoнoмiки, гoлoвний чинник пiдвищення 
кoнкypeнтocпpoмoжнocтi кpaїни тa здiйcнeння пpoгpecивниx cтpyктypних зpyшень. Oднiєю з 
йoгo ocoбливocтeй є шиpoкa cфера викopиcтaння в ycix без виняткy гaлyзях eкoнoмiки i в 
пoвcякдeннoмy життi. Зpoзумілo, щo конкретне тлyмачення iннoвaцiї зaлeжить вiд мeтoдy 
конкpeтнoї нayки, мeти дocлiдження aбo пpocто від наших життєвих уявлень. З огляду на 
зазначене можна констатувати, що термін «інновація, як і інформація – єдиного визначення 
немає» [6, с. 20].  

На cьoгoднi в нayкoвiй i пyбліциcтичній лiтepaтyрi тepмін «інновація» та похідні від 
нього поняття, зокрема: «інноваційний розвиток», «інноваційна модель», «інноваційна 
діяльність», «інноваційний процес» можна побачити в багатьох виданнях. При цьому кoжен 
автop вклaдaє у цей термін влacне бaчення та тлyмaчeння, що іноді є доволі складним, 
багатогранним й суперечливим. Утім, у нинішній час існує багато визначень основних 
понять інновації та ціла низка наукових підxoдів щoдo їх тepмiнoлoгiчниx тлумачень, 
eкoнoмiчнoї cyтнocтi тa ocoбливocтeй пpoяву. Відcyтнicть єднocті пoглядiв тa наявність 
cyттєвих poзбіжнocтей внocить cyпepeчнicть y тлyмачення ocнoвниx тepмiнiв iннoвaцiйнoї 
тeopiї і їх poзумiння cyчacним cycпільcтвoм. Тoмy набувають aктyaльнocтi питaння, 
пов’язані із yзaгaльненням тeopeтичниx пiдxoдiв пpeдcтавників piзних напpямів економічної 
дyмки щодо економічної сутності поняття «інноваційна діяльність» [10, с. 26].  

З пpиводу визначення cyкупності cкладових інноваційної діяльності вітчизняні вчені 
мають також piзні погляди (рис. 1). 

Інноваційна діяльність за С. Ф. Покропивним – це процес, спрямований на 
розроблення й реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших 
науково-технічних досягнень у новий чи вдосконалений продукт, реалізований на ринку, у 
новий чи вдосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності, а 
також зв’язані з цим додаткові наукові дослідження й розробки [3, с. 24]. 

Згідно з визначенням поданим Краснокутською Н. В., під інноваційною діяльністю 
розуміється діяльність колективу, спрямована на забезпечення доведення науково-технічних 
ідей, винаходів до результату, придатного до практичного застосування та реалізації їх на 
ринку з метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і послугах 
[5, с. 23].  

У працях Р. А. Фатхутдінова інноваційна діяльність розуміється як діяльність, 
спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок 
для розширення й відновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що 
випускається (товарів, послуг), удосконалювання технології їхнього виготовлення з 
наступним упровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому й закордонному 
ринках (це стосується також інноваційно-інвестиційної діяльності) [9]. 
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Рис. 1. Підходи до визначення поняття «інноваційна діяльність» 

 

На думку Майорової Т. В., інноваційна діяльність – це діяльність, що спpямована на 
викopистання та комерціалізацію peзультатів наукових дocліджень та poзpoбок й зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг [7, с. 45].  

Неможливо не погодитися з думкою, висловленою Денисенко М. П. та Риженко Я. В., 
що інноваційна діяльність пов’язана з перетворенням наукових досліджень і poзpoбок, а 
також винаходів та відкриттів у нoвий пpoдукт, або нoвий технологічний пpoцec, що 
впpoваджуються у виpoбничий пpoцec [2, с. 12]. 

Під терміном «інноваційна діяльність» ряд учених вбачає діяльність, спрямовану на 
пошук можливостей інтенсифікації виробництва та задоволення суспільних потреб у 
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конкурентоспроможних товарах і послугах завдяки використанню науково-технічного та 
інтелектуального потенціалу [4, с. 258-260]. 

Інноваційна діяльність – пpoцес, спрямований на peaлізацію peзультатів завершених 
наукових дocліджень і poзpoбок або певних нayково-технічних дocягнень в нoвий чи 
вдocконалений пpoдукт, який peaлізується на ринку, у новий або вдосконалений 
технологічний пpoцес, що використовується в пpaктичній діяльності, а також пов’язані з цим 
пpoцecoм нayкові poзpoбки та 
дocлідження. Пoвніше cуть інноваційної діяльності poзкриває таке визначення: інноваційна 
діяльність – це пpoцec, спрямований на poзpoбку інновацій, peaлізацію peзультатів 
завepшених наукових дocліджень або певних науково-тexнічних дocягнень в новий чи 
вдocконалений пpoдукт, що peaлізується на ринку, у новий або вдосконалений 
технологічний пpoцес, що використовується в пpaктичній діяльності, а тaкож пов’язані з цим 
пpoцecoм наукові poзpoбки та дocлідження [8, с. 169]. 

У деяких заpyбіжних джepeлах можемо знайти таке визначення поняття «інноваційна 
діяльність». «Innovation activities are all scientific, technological, organisational, financial and 
commercial steps which actually, or are intended to, lead to the implementation of innovations. 
Some innovation activities are themselves innovative, others are not novel activities but are 
necessary for the implementation 
of innovations. Innovation activities also include R&D that is not directly related to the 
development of a specific innovation» [11]. 
 Такі piзні підxoди щoдo тлумачення пoняття «інноваційна діяльність» обумовлені 
бaгaтoacпектністю цьoгo економічного терміну, йoгo cклaдністю та piзноманітністю сфер 
застocyвання. Рoзглянувши piзні точки зору, пpoпoнуємо під інноваційною діяльністю 
poзуміти діяльність спpямoвану на пoшук та впpoвадження peзультатів нayкових дocліджень 
в нoвий або yдocконалений пpoдукт із poзповсюдженням його для oтpимання макcимального 
пpибутку. Для досягнення цієї мети – нeoбхідно здійснювати пoшук нoвих спocoбів і 
мoжливocтей, більш paціонально викopистoвувати наявні рecyрси й впрoвадження 
найновіших дoсягнень для задoволення piзноманітних пoтреб cпоживачів.  

Варто зазначити, що сучасні теорії інноваційного розвитку змістили акценти у 
поведінці людей, сформували у них прагнення до нагромадження знань. Стало очевидним, 
що економічне зростання країн великою мірою залежить від інноваційної активності 
підприємницьких структур, від їх прагнень, зусиль і здатності використовувати у своїй 
діяльності новітні технології, творчо підходити до визначення способів задоволення потреб 
споживачів, на основі чого вдосконалювати та оновлювати продукцію, отримуючи більші 
доходи і зміцнюючи свої ринкові позиції [1, c. 28]. 
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В статье определены факторы кредитного риска в банке, инструменты управления им разграничены 
по отдельному кредиту и кредитному портфелю. 

Предложена организационно-функциональная модель управления кредитным риском. 
Ключевые слова: кредитный риск, фактор, планирование, анализ, модель управления. 
 

Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка в 
процессе осуществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы - от 
анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения 
возможности возобновления кредитования. Управление кредитным риском составляет 
органичную часть управления процессом кредитования в целом.  

Опираясь на определение банковского риска как «…функционирование 
экономических субъектов в условиях неопределенности…» [1, С. 24] с учетом места 
кредитного риска в системе банковских рисков [2] и их классификаций [3, С.36], [4, С. 60], 
[5, С. 59], [6] выявлено, что факторами, оказывающими существенное влияние на уровень 
кредитного риска, являются: 

o результаты финансово-хозяйственной деятельности заемщика; 
o операционный риск в самой кредитной организации. 
Изучение подходов к анализу изменений кредитного риска показывает [7, С 23]. [8, 

С.50], [9], [10], что их, главным образом, объединяет расчет аналитических показателей 
(осуществление коэффициентного анализа), по значению которых характеризуется уровень 
риска кредитного портфеля банка. 

Комплексный подход к анализу изменений кредитного риска на разных 
организационных уровнях: в рамках отдельного филиала, всего банка, - обеспечивает 
принятие эффективных решений о применении того или иного инструмента управления 
кредитными рисками для их недопущения, минимизации и нейтрализации. При этом 
необходимо концентрировать внимание на инструментах, которые предотвращают причины 
возникновения рисков. Это, прежде всего, улучшение качества оценки кредитоспособности и 
повышение ее объективности, улучшение процесса принятия кредитных решений за счет 
организации, информационного обеспечения и подбора кадров для кредитного процесса и 
др. (табл.1). Кроме того, необходимо концентрировать внимание на отдельных направлениях 
кредитования: потребительское, синдицированное и др. 

Более эффективный процесс управления кредитным риском должен начинаться его 
планированием и завершаться контролем над его уровнем. Планирование кредитного риска 
предполагает наличие отдельной организационной единицы как участника процесса 
стратегического планирования кредитной организации. В связи с этим предлагается 
включить подразделение по планированию в организационную структуру управления  
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Примечание: оставлен автором 

Рис. 1. Организационно-функциональная модель управления кредитными 
рисками 

 

кредитным риском, которое будет осуществлять планирование кредитных рисков по 
результатам их комплексного анализа (рис.1). 

Таким образом, для обеспечения эффективного управления кредитными рисками в 
банке необходимо осуществление комплексного анализа изменений его уровня и наличие 
соответствующих подразделений, обеспечивающих минимизацию отклонений фактического 
значения риска от плана, сбалансированность интересов участников кредитного процесса и 
интеграцию кредитного риск-менеджмента в кредитный процесс. 
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Подразделения по 
мониторингу 

обслуживания кредитов 
Система 
рейтинга 
рисков 

Факторы, связанные с 
предприятием-заемщиком 

Факторы, связанные с 
кредитной организацией 

РЕЗУЛЬТАТ 

Минимизация отклонения 
фактического значения риска от плана 

Сбалансированности интересов 
участников кредитного процесса 

Интеграция кредитного риск-менеджмента в кредитный процесс 

Классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков на комплексной основе 
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Таблица 1 
Инструменты управления кредитными рисками 

 Инструменты управления 
кредитными рисками в рамках отд. 

кредита 

Инструменты управления кредитными 
рисками кредитного портфеля 

Инструменты для 
предотвращения 
причин 
возникновения 
рисков 

Улучшение качества оценки 
кредитоспособности и повышение ее 

объективности 

Улучшение процесса принятия кредитных 
решений за счет организации, 
информационного обеспечения и подбора 
кадров для кредитного процесса  
1. Квалифицированная проверка 
кредитоспособности  
2. Совершенствование организационной 
структуры  
3. Значение информационной технологии  
4. Контроль за кредитованием и кредитная 
ревизия  

Активные 
инструменты 
для 
ограничения 
потерь  

Пассивные 
инструменты для 
страхования 
убытков  

Активные 
инструменты для 
ограничения 
потерь  

Пассивные 
инструменты для 
страхования убытков  

Инструменты 
управления 
последствиями 
наступления  
рисков 

1. Переложение 
рисков  
2. Ограничение 
рисков  
3. Деление 
рисков  

1. Учет кредитного 
риска при 
установлении 
процентной ставки 
за кредит  

1. Ограничение 
рисков  
2. 
Диверсификация 
кредитного 
портфеля  
3. Управление 
проблемными 
кредитами  

1. Образование 
резервов ликвидности  
2. Образование 
резервов собственного 
капитала  
3. Увеличение 
рентабельности  
4. Контроль за 
качеством кредитного 
портфеля  
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СПІВПРАЦІ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  ПРИ 
НАДАННІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

The strategic directions of cooperation of insurance companies and banks Ukraine is the introduction of joint 
technology sales of financial (insurance and banking) services in the domestic market. The priority for banks today is 
maximizing service to customers and increase sales. This problem, incidentally, is quite relevant for banks and insurers 
to develop a single joint strategy of customer service. The insurer and the bank must satisfy client demand for financial 
products, which are in clear relationship: the loan and compulsory insurance collateral, insurance executives 
borrowers (especially SMEs) from the accident to ensure greater security of repayment ( the beneficiary is a bank), 
together with the issuance of payment card insurance policies, as well as those of insurance products that are not 
related to banking activities, but they can bank at minimal cost to implement (mandatory insurance, the liability of 
drivers of accidents members of volunteer fire brigades and property of citizens and enterprises, etc.). 

Keywords: insurance companies, banking financial services, bankassyurans. 
 

Стратегічним напрямком взаємодії страхових компаній та банків України є запровадження спільних 
технологій продажу фінансових (страхових та банківських) послуг на вітчизняному ринку. Пріоритетом для 
банків на сьогодні є максимальне розширення послуг клієнтам та збільшення обсягів продажу. Ця проблема, до 
речі, є досить актуальною для банків і для страховиків для вироблення єдиної спільної стратегії 
обслуговування клієнта. Страховик і банк повинні задовольняти попит клієнта на фінансові продукти, які 
знаходяться в чіткому взаємозв’язку: отримання кредиту та обов’язкове страхування предмета застави, 
страхування керівників-позичальників (особливо малих та середніх підприємств) від нещасного випадку для 
забезпечення більшої гарантованості повернення кредиту (вигодонабувачем буде банк), видача разом 
із платіжною карткою страхових полісів, а також тих страхових продуктів, які не пов’язані з банківською 
діяльністю, але банк їх може при мінімальних витратах реалізовувати (обов’язкові види страхування: 
цивільної відповідальності, водіїв від нещасних випадків, членів добровільних пожежних дружин, майна 
громадян та підприємств тощо). 

Ключові слова: страхові компанії, банківські фінансові послуги, банкассюранс. 
 

Від побудови такого механізму взаємодії виграє страховик,  банк, і клієнт. Клієнт 
отримує повний спектр високоякісних послуг фінансовими установами, які не на 
формальному рівні несуть повну відповідальність за надані послуги; мінімізуються його 
витрати у сфері страхування (за придбання повного пакета послуг банк і страховик зможуть 
зробити значні знижки тощо). 

Проведені дослідження зарубіжними вченими у сфері співпраці страхових компаній, 
банків, промислових підприємств виявили позитивний ефект. Суть ефекту полягає в тому, 
що після об’єднання зусиль ті підприємства, які виступали їх об’єктом, демонстрували 
високе зростання ефективності порівняно з тими, які не приймали участі в цих процесах. 
Досить значний ефект такого масштабу був виявлений у розвинених країнах світу. Саме в 
галузі страхування, можна передбачити, що процеси створення стратегічних об’єднань між 
банками та страховими компаніями однозначно позитивно вплинуть на діяльність банків та 
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страховиків, які будуть складовими альянсів та на розвиток страхового та банківського 
ринків в цілому. 

Часто компаніям, які спеціалізуються на продажу товарів і послуг, доводиться 
обирати: або працювати з клієнтами на умовах розстрочення платежів і таким чином 
збільшувати коло покупців, або не попадати на ризик виникнення дебіторської 
заборгованості працювати лише на умовах передоплати за свій товар і таким чином свідомо 
йти на втрату певної категорії замовників. А якщо кожну угоду буде застраховано, 
підприємство-продавець може собі дозволити встановлювати умови контракту, прийнятні 
для покупця. Дослідження свідчать, наприклад, що компаніям, які свого часу страхували в 
страхових компаніях відповідальність позичальника за товарним кредитом, вдалось 
збільшити обсяги продажу на 17-30%. 

Важливою рисою сучасних ринкових перетворень має бути розвиток та 
вдосконалення фінансових відносин та розширення  фінансових послуг. Фінанси мають 
постійно розширювати межі свого застосування, тоді активно буде формуватися фінансовий 
ринок, який має проникати у різні сфери суспільного та економічного життя. Фінансові 
послуги мають бути більш різноманітними, а їх кількість вже на сьогодні перевищує кілька 
сотень. При цьому слід зазначити, що і цей перелік не завершує повного обсягу фінансових 
операцій, адже існують і такі види фінансової діяльності, які хоч і не мають послугового 
характеру, а все ж становлять важливу сферу фінансових відносин. Це, зокрема, податки, 
мита, податки на фінансування та інші обов’язкові платежі і збори, які теж розвиваються і 
вдосконалюються.  

Складність у визначенні сфер фінансової діяльності системи фінансових відносин, 
безумовно, передається і проявляється також у галузі фінансових ризиків. Саме цим 
пояснюється велика різноманітність у підходах багатьох авторів до визначення поняття  
фінансових ризиків. Стверджується, що в основному фінансовий ризик - це коло втрачених 
можливостей, адже на ринку цінних паперів (акцій) ризик виникає навіть у тому випадку, 
коли курс куплених цінних паперів не падає, а зростає за умови, коли це зростання 
відбувається не так швидко, як очікувалося їх власником. Тобто, фінансовий ризик 
розглядається як вторинний, який загрожує не стільки вже досягнутому фінансовому 
"статус-кво1' підприємця, скільки його майбутнім очікуванням. З огляду на відносну 
самостійність фінансового ринку у складі фінансової системи, на думку окремих авторів, на 
цьому ринку проявляються щонайменше три наступних специфічних види ризиків, 
безумовно, фінансового характеру: 

 курсовий (валютний) ризик. 
 зміни процентних ставок на ринку кредитних інструментів. 
 зміни індексів курсів акцій, яка знижує вартість портфеля цінних пауперів, що 

належить суб’єктові. 
Останнім часом на фінансовому ринку України, як, зрештою, й на інших сегментах 

ринку, проявляються дві провідні тенденції — інтеграційна, виразником якої є концепція 
загальних фінансів (Аllfіnаnzkоnzерtе) і дезінтеграційна, яка проявляється в концепції 
спеціалізації (у розрізі фінансових продуктів чи груп клієнтів). Обидві тенденції є типовими 
для високорозвинутого ринку. Прикладом реалізації концепції загальних фінансів є, у першу 
чергу, інтенсивна співпраця між кредитними та страховими закладами. Ця співпраця 
розвивається не лише по лінії взаємного обслуговування своїх інституцій, а також набуває 
взаємопроникаючого міжгалузевого характеру. Вона має багатоцільове, взаємовигідне 
призначення й може служити: перешкодою для входження на ринок нових виробників 
фінансових послуг (кредитних і страхових); зміцненню позицій вже діючих на ринку 
учасників як з боку страхової, так і з боку кредитної сфер; відкриттю й освоєнню нових 
джерел фінансових надходжень.  

Концепція загальних фінансів започаткована в середині 1980-х рр. як сукупність 
проблем фінансової індустрії на предмет збуту фінансових послуг. Ці проблеми 
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розглядаються з позицій загальногосподарських підприємств і споживачів, тобто відбивають 
постановку завдань різного рівня, що ускладнює єдине визначення цього поняття. Тому при 
розгляді цього питання мається на увазі, як правило, наступне:  
 сегментацію ринку споживачів з акцентом на середній сегмент клієнтів;  
 максималізацію обсягів фінансових послуг чи відповідного фінансового продукту;  
 участь основних галузей — банків, страховиків (особливо особового страхування), 

інвестиційних фондів, ощадних кас. 
В той же час, під загальними фінансами конкретно розуміється: 

 широкий спектр пропонованих приватним клієнтам фінансових продуктів «з одних рук», 
тобто одночасна пропозиція певною фінансовою організацією як профільних, так і 
непрофільних послуг; 

 прояв турботи фірм фінансового характеру про своїх клієнтів протягом усього їхнього 
життєвого циклу — від народження до смерті; 

 надання більшого значення порадництву в галузі розміщення вкладів, індивідуального 
фінансового планування, податкових розрахунків; 

 застосування Сrоss-Sеllіng, тобто пакетового продажу фінансових послуг, коли поряд 
із провідною послугою (продуктом), яка служить локомотивом пакета, продаються інші, 
окремо взяті, які не користуються великим попитом у клієнтів. 

Таким чином, поняття «загальні фінанси» чи «загальні» фінансові послуги, які є 
синонімами, передбачають просте й, разом із тим, обширне задоволення як монетарних, так і 
ризикогенних потреб клієнтів, обслуговування їхніх споживчих і виробничих інтересів. 

У рамках розвитку обох (страхової та кредитної) систем до моделі загально-
фінансового підприємництва все більше має утверджуватись думка про їх однакові ринкові 
можливості по роботі зі своїми спільними клієнтами. Ця обставина складає підставу для 
розвитку плідної кооперації та співробітництва, в першу чергу, між банками й страховими 
компаніями. 

Окрім них активними учасниками фінансових послуг можуть виступати інші 
установи: будівельні ощадні каси, лізингові товариства, організатори кредитних карт, 
а також різні так звані «небанкові» установи: торгові будники, супермаркети, посилочна 
торгівля, і так далі.  

Страхова галузь та банківська галузь, як відомо, є однією з найрентабельніших та 
найдинамічніших серед інших галузей в більшості країн світу, що володіють значними 
інвестиційними ресурсами, які можуть використовуватись для інвестування промисловості 
як страховиками, так й обслуговуючими банками за умови, якщо банк контролює страхову 
компанію, а страхова компанія –банки. Це сприяє: 
 необхідності та можливості акумулювати всі грошові потоки в одній системі. Кожне 

велике підприємство чи банк сплачує значні суми по обов’язкових та добровільних видах 
страхування. У зв’язку з цим материнською компанією створюється страхова компанія, 
яка займається ефективним вирішенням даного питання з метою мінімізації майнових, 
кредитних і фінансових ризиків та витрат материнської компанії на таке страхування; 

 можливості надання клієнтам повного спектра банківських та страхових послуг. При 
цьому послуги мають бути високоякісними, гарантованими та привабливими для клієнта. 
Продаж банками страхових продуктів, як свідчить зарубіжний досвід, не матиме 
серйозних протиріч між клієнтами та банком. Як правило, клієнти є лояльними до своїх 
банків та позитивно сприймають ідею фінансового супермаркету. Крім того, відмінності 
між банківським і страховим сектором світового фінансового ринку, останнім часом, 
стали майже не помітними, особливо у сферах приватних інвестицій і довгострокових 
заощаджень. Таким чином, об’єднання їх зусиль для надання фінансових послуг, є дуже 
важливими для використання регіональної мережі установ, що особливо вигідно для 
страховиків, щоб реалізувати страхові продукти через «банківське віконце» тощо. 
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Стратегічні альянси відіграють одну з провідних ролей в економіках розвинутих країн 
світу, є головною складовою глобальної конкуренції. Стратегічні альянси між 
підприємствами різних напрямків діяльності – ключовий елемент стратегічного 
передбачення. Одними з основних учасників стратегічних альянсів в світі мають бути 
страхові компанії. Це обумовлено, перш за все, наявністю у них великих обсягів 
довгострокових капіталів, потребою ефективного їх використання та об’єктивною 
необхідністю диверсифікації діяльності і підвищення рентабельності операцій.  

Так, наприклад, ресурси американської економіки на 30% складаються із ресурсів по 
страхуванню життя. В Швейцарії цей показник складає 70%. В Японії страхові компанії 
володіють майже 18% всього акціонерного капіталу країни, а  страховики Європи, США та 
Японії на кінець 90-х років управляли загальним обсягом вкладених коштів в економіку на 
суму більше 4 трлн. дол. США. В результаті об’єднання Allianz з Dresdner Bank та складного 
обміну акцій між сторонами відомий в світі перестраховик Munich Re контролює 25,7% акцій 
другого по величині німецького банку Hypo Vereinsbak (Munich Re, маючи у розпорядженні 
25 млрд. євро вільних коштів, міг би отримати повний контроль над даним банком, але не 
має в цьому потреби). 

Головними причинами такого підвищеного взаємного інтересу між страховими 
компаніями та банками є: 

– можливість значного розширення кожним із суб’єктів клієнтської бази: і 
страховики, і банки обслуговують велику кількість клієнтів. Обмін інформацією про них, 
надання їм послуг лише установами однієї системи є сьогодні пріоритетним для обох сторін 
в умовах загострення конкуренції (характерно як для розвинутих країн, так і країн, що 
розвиваються, в т. ч. України); 

– диверсифікація капіталу, підвищення норми прибутковості інвестиційних ресурсів. 
Спроби об’єднати «під одним дахом» різні форми фінансової діяльності також були і 

в США, де великий Торговий дім ще в 1931 р. запропонував своїм клієнтам не лише власні 
кредитні картки, але й обслуговування операцій із цінними паперами, інше посередництво 
при купівлі-продажу нерухомості та страхування. У 1974 р. відомий у США брокерський дім 
відкрив спеціальний відділ для страхування іпотек, а також надавав різні послуги клієнтам у 
галузі капіталовкладень. Хоча нині продаж страхового захисту посередництвом кредитних 
карток ще знаходиться на рівні експерименту, але має всі підстави розширюватись у 
майбутньому. Технологія їх збуту поділяється на два види: 

· передбачає страхове покриття в “автоматичному” режимі без додаткових 
видатків коштів застрахованими, тобто власниками кредитних карток; 

· гарантує страхове покриття лише при умові періодичної, найчастіше 
помісячної, сплати страхової премії. 

 Сучасний розвиток концепції загальних фінансів на європейському фінансовому 
ринку розпочався із середини 1980-х pp. Концептуального  імпульсу цьому процесові надали 
розвиток маркетингової діяльності й науково-практична ідея про необхідність розорення 
функціональних можливостей суб’єктів фінансового ринку. 

Найбільший американський концерн у сфері роздрібної торгівлі “Sears, Roebuck and 
Co.” у серпні 1985 p. на Франкфуртській біржі започаткував нову, незнану до того часу 
діяльність, пропонуючи інтегровану послугу, відповідно до змісту лозунгу: “ Усе під одним 
дахом”. Поряд із звичайним асортиментом торгового супермаркету ним пропонувався пакет 
послуг фінансового характеру. До їхнього переліку входили поради клієнтам щодо 
розміщення своїх вкладів, операцій із нерухомістю та відповідний страховий захист. 

Використання фінансових продуктів конкуруючих галузей набрало загальної 
тенденції. Цей процес здебільшого відбувався шляхом технічного вдосконалення вже 
пропонованих на ринку продуктів, а також їхнього пристосування до власних умов і 
можливостей продажу. Він був означений терміном “фінансова інженерія” (financial 
engineering). 
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На європейському фінансовому ринку подібного типу операції розпочав у 1984 р. 
Німецький банк введенням “Ощадного плану, поєднаного зі страховим захистом”. Із цього 
моменту почалося глибоке й успішне входження банку в страховий бізнес. Його приклад був 
підхоплений іншими банками, що в масштабах національного ринку призвело до суттєвих 
структурних змін у сфері фінансових послуг, при цьому в таких значних обсягах, яких 
німецький ринок не відчував від часу радикальної валютної реформи . 

Стандартні та індивідуальні потреби клієнтів у їх фінансовому та грошовому 
забезпеченні сприяють формуванню і росту пропозицій типу «Загальних фінансів», але вже 
таких, котрі довгий час у США відомі як «фінансовий сервіс» (“Financial Service”). Це 
поняття характеризує високий ступінь взаємопроникнення і взаємопереплетення фінансових 
функцій різних установ, головним чином у площині стосунків із спільною клієнтурою. 
Висловлювалася думка, що нові умови створюють для страхового менеджменту нові 
перспективи і навіть альтернативи. Також вважається, що фінансовий сервіс служить 
двигуном всього процесу реалізації концепції «Загальних фінансів».  

Для виникнення і розвитку «фінансового сервісу» американський грунт виявився 
сприятливішим від європейського завдяки більшій лібералізації фінансового права, слабшого 
вплину лобістських сил на розвиток ринку, меншій інтеграції банківських структур, зіграли 
роль елементи американського соціально-економічного характеру поведінки та колосальні 
обсяги фінансової діяльності. 

Інтегруючи позитивний і негативний досвід співдіяльності на фінансовому ринку 
спеціалісти відмічають різні форми альянсу його суб'єктів, зокрема кредитних і страхових 
закладів. Так, можливості співробітництва страхової і кредитної сфер можливі щонайменше 
в трьох принципових формах: 

- взаємної участі у проведенні на власний рахунок різноманітної фінансової 
діяльності. Продаж продуктів «з одних рук». 

- спеціалізації у видах надання фінансових послуг в умовах функційного суверенітету 
обох сфер діяльності і охопленні певних сегментів ринку. 

- тісної кооперації в галузі взаємною використання спільних каналів розподілу своїх 
власних продуктів. 

Однак відомо, що альянс будується не лише на елементах співпраці, але й з 
урахуванням стану суперництва. Виходячи із таких передумов, співпраця в широкому 
розумінні банківської та страхової сфер можлива   лише   при   оптимальному   
співвідношенні   інтеграційних   і дезінтеграційних намагань, котрі найбільше проявляються 
в наступних чотирьох ситуаціях: 

- розподілу сфер діяльності (поділу праці). 
- конкурентної боротьби і змагання. 
- кооперації для спільних дій. 
- співробітництва у формі об'єднань і взаємної участі. 
Висновки. Вибір стратегії діяльності на ринку банком чи страховиком здійснюється 

безперечно з урахуванням усіх можливих ситуацій, але при виразній перевазі тієї із них, 
котра забезпечує найбільші вигоди. На сучасному фінансовому ринку, з позиції банків і 
страховиків, найкращим вирішенням може бути тісна кооперація і співробітництво аж до 
утворення об'єднань, але при достатній господарсько-правовій суверенності. Інакше, банки і 
страховики повинні намагатися прямувати до об'єднання через кооперацію, тримаючись 
чіткого розподілу сфер діяльності.  
 

Література: 
1. Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78. 
2. В. Шимкович. Германський альянс. Банковская практика за рубежом, №4,(28), 2001, С. 2-9. 
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
4. Підсумки діяльності страхових компаній за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://forinsurer.com/files/file00565.pdf. 



 209

5. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 
http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html 

6. Ліга страхових організацій України //http://uainsur.com/our-news/ 
7. Пол Эрнест. Обзор европейского рынка банковского страхо- вания (bancassurance) // Банковское 

страхование (bancassurance).– [цит. 2008, 30 вересня]. – Доступно з <htpp:// dfp.gov.ua >. 
8. Нэлмэн У. Роль страхования в управлении рисками банков // Финансовые услуги. – 1997. – №2. – С. 41-

44. 
9. Messyasz-Handschke A. Bancassurance – współpraca czy konkurencja / A. Messyasz-Handschke // Bank i 

Kredyt. – 2002. – No 4. – P. 51–55.  
10. Annual Report есв // Financial Integration in Europe [електронний ресурс] : за даними офіційного сайту 

Європейського центрального банку. режим доступу: 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201004en.pdf. 

 

Parubets O.M., 
Associate Professor of Economics, 

Sugonyako D.O., 
Associate Professor of Economics, 

Palokha O.V. 
postgraduate 

Chernihiv National Technological University, Ukraine 
 

COMMUNAL CREDIT OPPORTUNITIES TO FINANCE INFRASTRUCTURE 
INVESTMENT PROJECTS RESEARCH 

 

Парубець O.M. 
кандидат економічних наук, доцент 

Сугоняко Д. О. 
кандидат економічних наук, доцент 

Пальоха О. В., 
здобувач, 

Чернігівський національний технологічний університет, Україна 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО КРЕДИТУ 
ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Analyzes the sources of funding for municipal infrastructure projects in Ukraine by the state and local budgets, 
issue local bonds and loans, including through the global and European financial institutions and organizations 
conducted in the article. Causes of deteriorating market local debt are determined, directions of municipal credit as a 
source of financing of infrastructure investment projects of municipalities are offered. 

Keywords: сommunal credit, investments, municipal infrastructure projects, loans 
 

В статті проведено аналіз джерел фінансування муніципальних інфраструктурних  інвестиційних 
проектів в Україні за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, випуску облігацій місцевої позики,  а 
також кредитів, зокрема по лінії світових і європейських фінансових інститутів і організацій. Визначено 
причини погіршення ситуації на ринку місцевих запозичень та запропоновано напрямки розвитку комунального 
кредиту як одного із джерел фінансування інфраструктурних інвестиційних проектів муніципалітетами. 

Ключові слова: комунальний кредит, інвестиції, муніципальна інфраструктура, проекти, кредити  
 

На протязі тривалого періоду часу залишаються невирішеними питання фінансування 
розвитку інфраструктури регіонів і міст України, до складу якої входять: соціально-
економічна, транспортно-дорожня, житлово-комунальна, фінансово-кредитна, туристично-
рекреаційна, інформаційно-комунікаційна інфраструктури. 

Дефіцит коштів державного і місцевих бюджетів на реалізацію  інфраструктурних 
проектів (див. табл. 1) спонукає місцеві органи влади до пошуку додаткових  джерел 
фінансування.  

Як видно з даних, наведених в таблиці 1, основним джерелом вкладання в капітальні 
інвестиції є власні кошти суб’єктів господарювання, які спрямовані на розвиток підприємств 
і організацій та їх інфраструктурних об’єктів.  
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Таблиця 1  
Структура капітальних інвестицій регіонів України за джерелами фінансування, % 

Роки 
Джерела фінансування 

2010 2011 2012 2013 2014 
Кошти державного бюджету  5,8 7,1 5,8 2,4 1,2 
Кошти місцевих бюджетів 3,4 3,4 3,1 2,7 2,7 
Власні кошти підприємств та організацій 60,8 58,6 59,7 63,8 70,5 
Кошти іноземних інвесторів 2,1 2,8 1,7 1,8 2,6 
Кошти населення на будівництво житла 11,0 7,5 8,7 10,6 10,0 
Кредити банків та інші позики 12,3 16,3 17,1 15,3 9,9 
Інші джерела фінансування 4,6 4,3 3,9 3,4 3,1 

Джерело: складено авторами на основі [1; с. 204-207] 
 

Вищезазначені інфраструктурні об’єкти на місцевому і регіональному рівнях 
фінансуються, в основному, за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, іноземних 
інвесторів, кредитів банків та інших позик. Серед наведених джерел саме кредити банків та 
інші позики займають друге місце за джерелами фінансування капітальних інвестицій, не 
включаючи коштів населення на будівництво житла. 

Одним із додаткових джерел фінансування інфраструктурних інвестиційних проектів 
може стати комунальний кредит, який отримав активний розвиток в багатьох країнах світу, 
але на жаль, в Україні не знайшов поширення. Серед форм зазначеного кредиту в 
національній практиці отримала найбільший розвиток облігаційна, яка передбачає випуск 
облігацій місцевими радами.  

Перший випуск муніципальних облігацій здійснили у 1995 р. міста Київ, Черкаси, 
Горішні плавні (колишнє м. Комсомольськ, Полтавської області) та Дніпропетровська 
область. В основному, метою місцевих запозичень на той час було будівництво житла. 
Стосовно фінансування інфраструктурних проектів в період з 1995 по 1998 рр. можна 
виділити запозичення м. Севастополя на придбання громадського транспорту, м. Харкова на 
розвиток енергетичного комплексу, м. Одеси на розвиток інфраструктури міста. Зокрема, 
міська рада м. Одеси у 1997 р. оголосила дефолт по облігаціям, що підірвало довіру 
інвесторів до ринку місцевих позик. 

У зв’язку з кризою 1998 р. до 2003 р. не було випущено жодного випуску облігацій 
місцевої позики в Україні. Ринок муніципальних запозичень знову починає працювати з 2003 
р. і до 2012 р. включно більшість міст України здійснюють випуск облігацій саме на 
розвиток муніципальної інфраструктури. Кардинальним чином ситуація змінюється в період 
2013-2015 рр., коли була зареєстрована тільки одна заявка на випуск муніципальних 
облігацій. На протязі 2014 р. емісію облігацій місцевої позики здійснила  Київська міська 
Рада на суму 2 625 000 тис. грн з метою залучення коштів для фінансування витрат бюджету 
розвитку міста Києва, зокрема рефінансування місцевого боргу [2]. 

Втрата інтересу муніципалітетів до випуску облігацій місцевої позики пояснюється 
багатьма причинами, основними серед яких є наявність значної кількості ризиків, складність 
і затратність процесу емісії облігацій, недовіра потенційних інвесторів до операцій на ринку 
місцевих запозичень, можливість запозичення коштів під більш низькі відсотки по лінії 
світових і європейських фінансових інститутів та організацій. 

Найбільший обсяг зовнішнього кредитування міські ради отримують по лінії 
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової 
організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО). Загальна кількість міських 
рад та обсяг запозичених ними коштів по лінії вищезазначених фінансових організацій  по 
рокам періоду, що аналізується складала:  2013 р. –  тринадцять міських рад, сума запозичень 
100797, 9 тис. грн; 2014 р. – чотирнадцять міських рад – 2709699 тис. грн; 2015 р. – сім 
міських рад  –  39975 тис. грн [2]. 
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Для розбудови муніципальної  інфраструктури в Україні, як зазначалося вище, 
залучаються кошти по лінії європейських і світових фінансових інститутів і організацій. 

Перша Угода про позику «Проект розвитку міської інфраструктури» між Україною та 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку була підписана 26 травня 2008 року. 
Основною метою проекту було проведення  реконструкції і заміни зношених систем 
водопостачання та каналізації на комунальних підприємствах 14 міст України, у період 2008-
2015 рр. на загальну суму  140 млн дол. США. 

У травні 2014 р. були підписані нові угоди зі Світовим банком по двом інвестиційним 
проектам «Другий проект розвитку міської інфраструктури» у розмірі 350 млн дол., та 
«Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання 
України» у розмірі 382 млн дол. [3]. 

Розширюється співпраця України і Європейського інвестиційного банку. У квітні 
2015 р. була ратифікована Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним 
банком «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» на суму 200 млн євро, 
для подолання наслідків геополітичних подій у Східній Україні, включаючи прискорення 
якнайшвидшого відновлення комунальної, транспортно-дорожньої, соціальної  
інфраструктури. У лютому 2016 р. була прийнята «Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури України», згідно до якої банк надасть кредити на модернізацію 
інфраструктури житлово-комунального господарства України у сферах теплопостачання; 
водопостачання та водовідведення; енергоефективності будівель; зовнішнього освітлення 
населених пунктів; поводження з побутовими відходами на суму  400 млн євро [4]. 

Значну фінансову і технічну допомогу містам на реалізацію муніципальних 
інфраструктурних проектів, окрім ЄБРР та НЕФКО також надають  Німецьке бюро 
міжнародного співробітництва, Канадське агентство міжнародного розвитку, Фонд чистих 
технологій та ін.[5, с.335-336]. 

 Регіони і міста України різняться за показниками економічного, соціального та 
інфраструктурного розвитку. Для подолання існуючих диспропорцій  корисним буде 
використання досвіду країн ЄС у фінансуванні інфраструктурних проектів, враховуючи 
Євроінтеграційні прагнення України. 

Економічний розвиток регіонів, міст і окремих секторів економіки неможливий без 
вкладання інвестицій. В цьому напрямку в країнах ЄС ефективно реалізуються політика 
наближення та політика регіонального розвитку.  Завдяки політиці наближення здійснюється 
підтримка інвестицій в економічний розвиток на рівні окремих регіонів з метою допомоги 
бідним регіонам наздогнати більш розвинені території. Політика регіонального розвитку 
передбачає, що відсутність солідарності багатших територій з бідними, наявність значних 
соціально-економічних диспропорцій між останніми негативно позначається на потенціалі і 
можливостях ЄС [6,c. 2-4]. 

Перші європейські регіональні інвестиції були спрямовані саме на розвиток 
великомасштабних інфраструктурних проектів, які фінансувалися в національних межах. 
Згодом для сприяння економічному зростанню і зайнятості населення, особливо у слабких 
регіонах, виникла потреба вкладання інвестицій в дослідження та інновації [6; c.4-5]. 

В умовах сьогодення існує три основні джерела фінансування місцевих інвестиційних 
проектів по лінії: Фонду Європейського регіонального розвитку – проекти економічного 
зростання, підвищення зайнятості та конкурентоспроможності, розвитку інфраструктури; 
Фонд наближення – транспортна та екологічна інфраструктура; Європейський соціальний 
фонд  – соціальна інфраструктура, зокрема розвиток людського капіталу у сфері освіти і 
професійної підготовки [6; c.5]. 

Враховуючи вищезазначене, для розвитку ринку місцевих запозичень в Україні 
необхідно розробити дієві напрямки державної регіональної політики, реформувати існуючі 
механізми фінансового забезпечення інфраструктурного розвитку регіонів і міст. 
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У Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року зазначається, що 
для реалізації регіональної політики в ЄС витрачається третина зведеного бюджету. Кабінет 
Міністрів України підтримує ключові напрямки реалізації регіональної політики ЄС, але 
дефіцит необхідних фінансових ресурсів гальмує запровадження європейських підходів в 
національній практиці [7]. 

Підвищити рівень фінансової спроможності регіонів і міст України в умовах 
тотального дефіциту коштів на їх реалізацію в державному і місцевих бюджетах можливо за 
рахунок державної підтримки і стимулювання розвитку системи комунального кредиту. До 
складу останньої, окрім облігаційних позик муніципалітетів, входять кредити банківських 
установ, безоблігаційні форми, такі як лізинг (оренда) комунального майна та ін. 

Для розвитку зазначених форм комунального кредиту в Україні необхідно 
забезпечити повну інформатизацію ринку місцевих запозичень,  створити єдину 
інформаційну базу муніципалітетів-емітентів з чітким зазначенням інформації про їх 
поточний соціально-економічний та фінансовий стан, перспективи розвитку та пріоритети 
вкладання коштів у інфраструктурні проекти з обґрунтуванням їх економічної доцільності та 
ефективності. В цьому напрямку необхідно розробити ряд законодавчо-нормативних актів 
стосовно гарантування захисту прав інвесторів у разі оголошення дефолту органами 
місцевого самоврядування, створення умов для розвитку комунальних фінансового-
кредитних установ, врегулювання питань застосування вторинного лізингу в комунальному 
секторі економіки.   
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-СТРАХОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

The article describes the development of Internet insurance in Russian Federation. Selected some of the basic 
models of insurance companies’s websites in the Internet, identified various advantages of insurance online, also there 
is made the analysis of the current state of insurance in the Russian Federation of the last two years. 

Keywords: Online insurance, online trading, insurance market, EDS (electronic digital signature), insurance 
policy. 

 

В статье рассмотрено развитие интернет - страхования в Российской Федерации. Выделены 
некоторые основные модели  сайтов  страховых  компаний  в  Интернете, определены различные 
преимущества страховки онлайн, а также проведен анализ состояния интернет-страхования в Российской 
Федерации за последние два года. 

Ключевые слова: Интернет-страхование, онлайн-торговля, страховой рынок, ЭЦП (электронно-
цифровая подпись), страховой полис. 

 

В современных условиях в страховой отрасли развитие страхового рынка происходит 
с динамичной скоростью. Интернет - страхование получает дополнительный импульс к 
развитию как со стороны страховщиков (сокращение издержек и попытка привлечь новых 
клиентов), так и со стороны страхователей. В настоящее время интернет-продажи  
завоевывают  все  большее  внимание  у  российских  потребителей.  Российский  рынок  
онлайн-торговли  активно  развивается,  набирая  обороты  с  каждым  годом.  Страхователи 
требуют предоставления страховых услуг в любое время. Роль таких каналов 
распространения страховых продуктов, как телефон, сети автоматизированных продавцов и, 
прежде всего Интернет, значительно возрастает. Таким образом, появление новых каналов 
распространения страховых услуг, связано непосредственно с увеличением роли Интернета. 

В отличие от классической формы, страховка онлайн имеет ряд преимуществ, 
касающихся безопасности и удобства, именно поэтому предпочтение прямому страхованию 
отдают многие люди по всему миру. Например, по данным статистики, свыше 70 % 
британцев покупают страховку посредством телефона или сети Интернет, во Франции этот 
показатель приблизился к 50 % от общего числа местных жителей. 

Однако, несмотря на удобство применения системы интернет-страхования, многие 
страховые компании, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации, 
предпочитают воздержаться от внедрения интернет-новшеств в сферу своей деятельности. 

Целью статьи является оценить современное состояние Интернет-страхования в 
Российской Федерации. 

Интернет-страхование – это комплекс взаимодействий страховой компании и клиента, 
возникающих в процессе продажи продукта страхования, его обслуживания и выплаты 
страхового возмещения, используя технологии сети Интернет, как наиболее удобные, 
быстрые и дешевые средства обмена информацией [1].  

В России интернет страхование находится в зарождающемся положении. Первая 
страховая компания, предлагающая розничное страхование с помощью интернета появилась 
в нашей стране менее 10 лет назад. Продажи полисов с использованием интернета 
выполняются в большинстве случаев в виде «Интернет заявки», когда клиент передаёт через 
интернет только свои контактные данные, далее взаимодействие с ним происходит по 
телефону, с дальнейшим выездом страхового агента.  

В настоящее время день разработаны  следующие  модели  сайтов  страховых  
компаний  в  Интернете:  

1. визитная  карточка  компании, которая представляет собой небольшую  сайт-
визитку с указанием  названия,  контактной  информации и  предлагаемых  услуг; 

2. виртуальное  представительство, в котором также указывается название,  
контактная  информация и  предлагаемые  услуги, но кроме этого представлена история  
развития  компании,  финансовая  отчетность,  политика  перестрахования; 
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3. интернет-магазин - такой сайт позволяет приобрести  страховые  продукты  в  
защищенном  on-line  режиме, при этом есть возможность  оплатить  покупку  через  
платежную  Интернет-систему; 

4. виртуальный  офис – в данном случае на сайте  представлена  информация  о  
финансовом  состоянии  компании, а также о  страховых  услугах. Кроме того, клиент имеет 
возможность произвести  расчет  величины  страховой  премии  и  определить  условия  ее  
выплаты  для  каждого  вида  страхования.  Процедура регистрации подразумевает 
заполнение  формы  заявления  на  страхование, после чего производится  заказ  и  оплата  
полиса  страхования  при  помощи  платежной  системы  непосредственно  через  Интернет. 
В итоге происходит  передача  полиса,  заверенного  электронно-цифровой  подписью  
страховщика,  клиенту  по  сети  Интернет. В течение действия страхового полиса, как со 
стороны страхователя, так и со стороны страховщика имеется возможность  
информационного  обмена  друг с другом при необходимости уточнения условий, либо, 
непосредственно, в момент наступления  страхового  случая. Страховая  выплата также 
производится страхователю  при  наступлении  страхового  события  через  сеть  Интернет. 

Потенциальные страхователи имеют возможность приобретать  страховой  полис  
через  Интернет при помощи: 

1.       Интернет-заявки - через  сайт  страховой  компании  клиент  должен заполнить  
форму  своими  данными,  к  клиенту  выезжает  специалист,  либо  клиенту  предлагают  
приехать  в  офис  компании  для  заключения  договора,  оплата  полиса  производится 
наличными. 

2.       Интернет-платежа - при таком способе приобретения страхового полиса  клиент  
заполняет  форму  своими  данными через  сайт  страховой  компании, но  оплата  
производится не наличными, а через  интернет  при  помощи  платежной  системы. Доставка  
готового  полиса  производится либо курьером,  либо экспресс  почтой,  либо  
самостоятельным вывозом  договора  из  офиса  продаж. 

3.       Он-лайн  продажи  полиса – клиент  заполняет  форму  своими  данными через  
сайт  страховой  компании, далее оплата  происходит  через  интернет,  после чего полис  
пересылается  через  интернет  с  электронной  подписью [3]. 

Применение Интернет-страхования  позволяет охватить большой объем  
потенциальных  клиентов независимо от территориального, временного или любого другого 
фактора. Страховые компании, применяющие такую систему, имеют преимущества по 
экономии  личного  времени;  снижении  издержек и т.д.  

Однако, несмотря на значительные преимущества в использовании системы 
Интернет-страхования, многие страховщики отказываются от её применения, поскольку  это 
связанно с тем, что: 

1. нет уверенности  в  безопасности  данных  от  несанкционированного  доступа,  
как  страхователя,  так  и  страховщика.  

2. в Российской Федерации на сегодняшний день наблюдается   несовершенство  
системы  онлайновых  платежей, а также медленное внедрение электронной цифровой 
подписи;  

3. необходимо отметить проблемы  с  нехваткой лицензированных  
сертификационных  центров,  которые  должны  закреплять  за  гражданином  право  на  
электронную  подпись; 

4. отмечается нехватка  грамотных  специалистов  в  страховых  компаниях,  
которые одновременно  владеют информацией в  вопросах  страхования  и  
информационных  технологий; 

5. страховщики не готовы к финансовым затратам, которые связаны с созданием 
и ведением сайта, а также с необходимостью его постоянного  усовершенствования на  
удобство  навигации,  расчетов,  работы  с  клиентами. 
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Рассмотрим статистические данные по страховым премиям посредством сети 
«Интернет» полученные за последние 2 года (таблица 1). 

Таблица 1 
Размер страховых премий по договорам страхования, заключенным посредством сети 

«Интернет» 

Показатели 
ед. 

измерения 
31.12.14 31.03.15 30.06.15 30.09.15 31.12.15 

Измерение 
за год, % 

Страховые премии, всего млн. руб. 990913,3 266371,8 517758,9 769075,1 1023819,3 3,3 

Страховые премии по 
договорам страхования, 

заключенным посредством 
сети «Интернет» 

млн.руб. 2810,5 651,7 1477,6 2283,4 3157,8 12,4 

Доля страховых премий, 
заключенным посредством 
сети «Интернет» в общем 
объеме страховых премий 

% 0,28 0,24 0,29 0,30 0,31 0,02 

Источник: [2] 
 

По итогам 2015 года, приобретение и продажа страховых продуктов через «Интернет» 
по-прежнему непопулярны в Российской Федерации. Доля страховых взносов, полученных 
через Интернет минимальна и составляет лишь 0,31%, но в 2014 году эта доля составляла 
всего 0,28%. Таким образом, рост Интернет-страхования в 2015 году составил 12,4%. Этому 
способствовали различные факторы, но прежде всего нововведения, вступившие в силу во 
второй половине 2015 года и позволяющие приобрести полноценный полис ОСАГО или 
продлить его не выходя из дома.          

В 2015 году из 360 компаний, работавших на рынке, продажей полисов в сети 
занимались порядка 10%. В таблице 2 представлены 5 компаний лидеров по сборам 
посредством сети Интернет в 2014 и 2015 году. 

Таблица 2 
Сборы посредством сети Интернет пяти страховых компаний лидеров 

Компания 
Сборы за 2014 
год, тыс. руб. 

Сборы за 2015 
год, тыс. руб. 

Динамика сборов 
за год, % 

Доля интернет-
сборов в общем 
объёме сборов, % 

Ренессанс-
страхование 

798 385 880 643 10,3% 4,2% 

Либерти-
страхование 

425 085 526 787 23,9% 16,6% 

Альфа-
страхование 

300 788 495 645 64,8% 0,9% 

Intouch 
страхование 

371 746 413 485 11,2% 19,0% 

Тинькофф 
страхование 

22 047 227 534 932,0% 17,8% 

Источник: [4] 
 

Из таблицы видно, что 5 компаний лидеров собрали в совокупности больше 80% 
премий по рынку. Лидером по сборам посредством сети Интернет в 2015 году  рынка стала 
группа «Ренессанс страхование», продавшая полисов на 880,6 млн. руб. Внушительный 
финансовый результат во многом достигнут за счёт реализации электронных полисов каско.  

На втором месте оказалась американская компания «Либерти страхование», сумевшая 
продать полисов на 526,7 млн. руб. Замыкает тройку лидеров рынка «АльфаСтрахование», 
сборы которой составили 595,6 млн. руб. Однако, у «Альфа-страхования» на онлайн-сборы 
приходится меньше 1% от общего портфеля премий по рынку. В портфеле компании 
«Тинькофф страхование», десятикратно увеличившей объём сборов в сети за 2015 год, эта 
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доля значительно выше – 17,8%, у «Intouch страхование» доля онлайн сборов и вовсе 
стремится к 20% от общей суммы премий данной страховой компании.   

В таблице 3 представлена доля сборов пяти компаний лидеров в 2015 году по 
ключевым направлениям интернет-страхования в общей сумме сборов (по договорам, 
заключённым в сети Интернет). 

Таблица 3 
Доля сборов страховых компаний лидеров в 2015 году по ключевым направлениям 

интернет-страхования в общей сумме сборов 

№ Компания 
Доля сборов 
по КАСКО, 

% 

Доля сборов 
по ОСАГО, 

% 

Доля сборов 
по личному 
страхованию, 

% 

Доля сборов 
по 

страхованию 
имущества 
ФЛ, % 

1 
Ренессанс-
страхование 

70,4% 20,6% 6,4% 0,4% 

2 
Либерти-

страхование 
48,0% 29,4% 21,0% 0,3% 

3 
Альфа-

страхование 
9,1% 2,6% 5,1% 3,4% 

4 
Intouch 

страхование 
81,5% 12,3% 1,2% 

 
1,8% 

5 
Тинькофф 
страхование 

53,2% 18,8% 21,9% 4,3% 

Источник: [4] 
 

Как видно из таблицы, интернет-страхование активно применяется в сфере 
автострахования и личного страхования. Сборы по личному страхованию включают в себя 
сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) и по страхованию от 
несчастных случаев (НС). Преимущество осуществления ДМС через Интернет состоит и в 
том, что в режиме онлайн можно рассчитать ориентировочную стоимость полиса, 
используя ДМС-калькулятор который клиенты могут использовать для расчета цены, для 
проверки обоснованности расчетов.  

 В основном через «Интернет» приобретаются недорогие полисы страхования 
выезжающих за рубеж. Повышение эффективности Интернет- страхования во многом 
зависит от совершенствования технологической и информационно-консалтинговой 
архитектуры данного канала продаж. 

Относительно автострахования через интернет, то необходимо отметить, что в 2015 
году россияне начали активно оформлять полисы страхования в сети, так как электронное 
оформление полиса очень помогает автовладельцам всех регионов. 

После  приобретения  страхового  полиса  через  Интернет,  страхователю  можно  
предложить  постпродажное  обслуживание  через  личный  кабинет  или  по  электронной  
почте  (статус  договора  страхования,  электронное  напоминание  о  необходимости  
осуществить  очередной  взнос  или  пролонгацию  договора,  новости  компании,  новинки,  
информационный  обмен  между  сторонами  при  наступлении  страхового  случая,  оплата  
очередного  страхового  взноса  через  сеть  Интернет,  а  в  случае  наступления  страхового  
случая  осуществление  страховой  выплаты). 

Для того чтобы достичь роста продаж страховых полисов через систему интернет, 
необходимо устранить технические, юридические и политические проблемы на рынке, 
несомненно, у Интернет-страхования большие  перспективы.  На  его развитие 
положительно  повлияло  бы  и  внедрение  электронно-цифровых  подписей  среди  всего  
населения. Прогнозируется, что в ближайшие годы произойдет рост использования 
цифровых технологий в страховом бизнесе.  
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Таким образом, на наш взгляд, более широкое применение системы интернет-
страхования является главной и необходимой задачей, это обеспечит стремительное развитие 
страхового рынка Российской Федерации, а именно: произойдет сокращение расходов 
страховщиков на продажу полисов; наладится полная автоматизации процессов выпуска 
полиса; появится возможность вести онлайн-урегулирование убытков; у страхователей будет 
возможность получать оперативную и актуальную информацию о страховых продуктах, а 
также заполнять заявления убытка онлайн. 
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The questions that arise during completing the "alcohol" report are overviewed. The recommendations about 
posting of excisable goods to facilitate  completing of  further reports are given. Analytical accounts to account the 
excisable goods are proposed. The form of accounting statement about amounts of retail alcohol production by type 
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Узагальнено питання, які виникають при заповненні «алкогольної» звітності. Надано рекомендації 
щодо оприбуткування підакцизних товарів з метою полегшення заповнення подальших звітів. Запропоновано 
аналітичні рахунки для обліку підакцизних товарів. Розроблено форму бухгалтерської довідки про суми 
роздрібної торгівлі алкогольною продукцією за видами за звітний місяць.  

Ключові слова: алкогольні напої, алкогольний ринок, акцизний податок, облік підакцизних товарів, звіт 
№1-РА.  
 

Для підвищення контролю за обігом спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів у 2016 році було затверджено ряд звітів, 
обов’язкових до подання, які мають свої особливості заповнення та по суті є доповненням до 
декларації з акцизного податку. Таке «доповнення» стало значним тягарем у роботі 
бухгалтера і спричинило багато питань щодо ведення обліку, тому стає важливим 
дослідження відображення в обліку таких товарів, зокрема коли це стосується роздрібної 
торгівлі алкоголем, адже є доволі розповсюдженим варіантом серед суб’єктів 
господарювання та зазвичай обліковується у сумовому виразі. Це підтверджує актуальність 
вибраної теми. 

Питання обліку товарно-матеріальних цінностей у ресторанах, зокрема підакцизних 
товарів, розглядали такі українські вчені та економісти-практики, як Цюцяк А. Л., Бегун С. І., 
Шевчук М., Сумцова О., Мирошниченко В., Хмелевський І., Голенко О., та інші [1-8]. Проте 
у цих дослідженнях зроблено акцент на методах обліку та особливостях складання звітності, 
однак не вивчалось, як об’єднати дані для заповнення тієї чи іншої звітності. Це підвищує 
актуальність цього дослідження. 

Метою роботи є оптимізація обліку підакцизних товарів у ресторані на прикладі 
алкогольних напоїв для спрощення заповнення звітності. 

Наказом Міністерства фінансів України №49 від 11.02.2016 року, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470 (далі – Наказ №49), було 
затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів та порядків їх заповнення. Так, ресторанам починаючи з травня 2016 р. 
(звітний місяць – квітень 2016 р.) необхідно подавати звіт № 1-РА «Звіт про обсяги 
придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» (далі – звіт №1-РА) при 
умові, що в такому закладі не можна курити, та окремо роздрібна торгівля тютюновими 
виробами не здійснюється. Звіт №1-РА в електронній формі подається засобами 
електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних 
осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності. 
Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу 
№49. Заповнюється цей звіт у кількісному виразі у тис. дал.  [9].  
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Слід відзначити, що Постановою Уряду Російської Федерації від 29 грудня 2015 р № 
1459 «Про функціонування єдиної державної автоматизованої інформаційної системи обліку 
обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції» 
затверджено необхідність фіксації в єдиній інформаційній системі інформації про 
організацію, що здійснює роздрібний продаж алкогольної продукції, і індивідуальний 
підприємця, що здійснює закупівлю пива і пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи з метою їх 
подальшої роздрібного продажу, про алкогольної продукції, обсяг роздрібного продажу 
алкогольної продукції, а також про документи, які дозволяють і супроводжуючих роздрібний 
продаж алкогольної продукції. При цьому вимоги цієї постанови не застосовуються: до 1 
липня 2016 р щодо роздрібного продажу алкогольної продукції в міських поселеннях та до 1 
липня 2017 р щодо роздрібного продажу алкогольної продукції в сільських поселеннях. Крім 
того, у Російській Федерації ведуть Журнал обліку обсягу роздрібного продажу алкогольної і 
спиртовмісної продукції [10]. 

Таким чином, регулювання алкогольного ринку не є новим, і затвердження звіту 1-РА 
було питанням часу, адже проект наказу був розроблений ще 10 років тому, проте під час 
його заповнення виникло ряд запитань: 

- необхідність реєстрації електронного підпису підзвітних осіб; 
- реєстратор розрахункових операцій відправляє дані у податкову інспекцію при 

проведенні чеків, які потім дублюються у звіті 1-РА; 
- чи треба однакові алкогольні напої показувати за декількома кодами продукції: 

більш деталізованим, наприклад, код 61 «Віскі», та одночасно узагальнювати за кодом 59 
«Лікеро-горілчані вироби»; 

- у звіті 1-РА необхідно вказувати реквізити діючої ліцензії, проте графи для 
заповнення є тільки для однієї ліцензії, на практиці ж можлива ситуація, коли у звітному 
періоді будуть дійсними дві ліцензії (наприклад, перша ліцензія діятиме по 15 число, а друга 
почне діяти  з 16 числа); 

- відсутність можливості подавати уточнюючі звіти; 
- облік товарів ведеться у сумовому виразі чи поштучно (наприклад, пляшка пива чи 

сидру), яким чином перевести літри та штуки у декалітри з мінімальними витратами часу та 
грошей при необхідності вносити зміни у програму, де ведеться облік; 

- товари оприбутковуються за накладною постачальника, де не завжди зазначено код 
продукції, на підставі чого бухгалтеру відносити придбаний алкоголь до того чи іншого виду 
продукції; 

- різні постачальника один і той же вид товару відносять до різних кодів продукції, як 
оприбутковувати товар; 

- зазначені у Наказі №49 коди та види продукції у деяких позиціях не відповідають 
рекомендаціям щодо заповнення Декларації з акцизного податку, наприклад, віскі, ром і 
джин за Наказом №49 слід відносити до лікеро-горілчаних виробів, а відповідно до 
Загальнодоступного  інформаційно-довідкового ресурсу ДФС категорія 116.07 [11] – до 
виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів з вмістом спирту етилового 
8,5 відс. об. та більше, це означає, що на практиці бухгалтерам доводиться зводити дані 
окремо під кожний звіт. 

Як можна побачити, запитання є доречними, і вони досі без офіційної відповіді з боку 
податківців, тому автором запропоновано наступні дії для спрощення процедури складання 
звіту 1-РА та декларації акцизного податку. Так, при оприбуткуванні товарів необхідно 
номенклатурні позиції виділити у групи відповідно до коду та виду продукції за Наказом 
№49, потім при формуванні оборотно-сальдової відомості відмітити «з групами» і маємо 
дані, які вже рознесені за видами продукції. Таке можливо зробити в 1С 7 та 8 версіях. 
Бухгалтеру залишається вже перевести значення у тис. дал, що, звичайно, потребує 
додаткового часу, зазвичай це робиться в Excel вручну, тому ризик помилки збільшується.  
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Крім того, доречним буде відділення алкоголю від товарів, що не оподатковуються 
акцизним податком. Наприклад, створення окремої групи товарів чи виділення окремих 
аналітичних рахунків: 

2821 – алкогольні напої у роздрібній торгівлі; 
2822 – безалкогольні товари у роздрібній торгівлі.  

 Також вводимо аналітичні рахунки для обліку доходів: 
7011 – дохід від підакцизної продукції; 
7012 – дохід від безалкогольної продукції; 
7021 – дохід  від продажу підакцизних товарів; 
7022 -  дохід від інших товарів. 

При цьому для підакцизних товарів автором пропонується використання наступних 
аналітичних рахунків: 

7021/Лікеро-горілчана продукція; 
7021/ Виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту 

етилового 8,5 відс. об. та більше; 
7021/Пиво. 

 
№з/
п 

Дата Лікеро-
горілчана 

продукція, грн 

Виноробна продукція, 
інші спиртові 

дистиляти, продукти з 
вмістом спирту 

етилового 8,5 відс. об. 
та більше, грн 

Пиво, 
грн 

Всього, 
грн 

1 2 3 4 5 6 
1 01.__.20___     
2 …     
3 31.__.20__     
4 Всього:     
5 База 

оподаткува
ння, грн 

    

6 Сума 
акцизного 
податку, 
грн 

    

 
31.__.20__        Бухгалтер 

     __________________________ Прізвише, ініціали 
 
          Затверджую 
         Головний бухгалтер 
     __________________________ Прізвише, ініціали 
 

 

Рис. 1. Форма бухгалтерської довідки про суми роздрібної торгівлі алкогольною 
продукцією за видами за звітний місяць (розробка автора) 

 

Це необхідно для спрощення заповнення декларації  акцизного податку. На кінець 
місяця формується наступний документ, який формується бухгалтером з цього напрямку та 
затверджується головним бухгалтером, заповнюється така бухгалтерська довідка у гривнях з 
копійками, щоб підсумкові дані були більш точними (рис. 1). У  довідку вносяться дані із 
звіту про роздрібні продажі чи Z-звіту за кожен день, за строчкою 4 відображають підсумок 
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за кожним стовпчиком, ця сума буде із акцизним податком. Проте у додатку 6 декларації 
акцизного податку показують значення саме бази оподаткування, то доцільно її окремо 
розрахувати, виділив значення із сум продаж, наприклад, з загальної суми продаж відняти 
суму акцизного податку, які зазначено у Z-звіті. Сума акцизного податку знаходиться у Z-
звітах, також її можна розрахувати наступним чином: сума продаж/1,05 – сума продаж.  

Таким чином, можна зробити висновок, що регулювання алкогольного ринку є 
необхідним з боку держави, проте введення алкогольно-тютюнової звітності значно 
ускладнило ведення бізнесу та збільшило витрати на бухгалтерію, виникло багато питань 
щодо ведення обліку підакцизних товарів, тому ця тема потребує подальших досліджень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ БАНКІВ 
КРЕДИТІВ ОВЕРНАЙТ  

 

In the article the theoretical aspects reflected in the accounting system of banks for overnight loans. 
Key words: assets, bank, accounting, accounting entries, credit commitments, loans overnight, NBU, 

refinancing operations 
 

В статті досліджено теоретичні аспекти відображення в обліковій системі банків кредитів 
овернайт.  

Ключові слова: активи, банк, бухгалтерський облік, бухгалтерські проводки, зобов'язання з 
кредитування, кредити  овернайт,  НБУ,  операції з рефінансування 

 

Ринок міжбанківського кредитування виконує особливу роль у забезпеченні умов 
функціонування фінансового ринку та є об’єктом регулювання з боку державних органів. 
Міжбанківський кредитний ринок є своєрідним механізмом впливу держави на банківську 
систему. Через нього Національний банк України як її головний регулятор може здійснювати 
вплив на масштаби діяльності, рівень ліквідності та інші показники банків. Отже, НБУ 
виходить на міжбанківський кредитний ринок з наступними цілями: регулювання ліквідності 
банків України; надання стабілізаційних кредитів для підтримки та фінансового 
оздоровлення банків; підтримка макроекономічної стабільності. Важливим способом 
акумулювання запозичених ресурсів комерційними банками є операції з рефінансування. 
Рефінансування банків – це операції з надання банкам кредитів у встановленому 
Національним банком України порядку. Національний банк може прийняти рішення про 
підтримання ліквідності банку через відповідні інструменти рефінансування, якщо банк 
дотримується таких основних вимог: строк діяльності – не менше, ніж один рік після 
отримання ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій і 
відповідного письмового дозволу; має ліцензію Національного банку України на здійснення 
відповідних банківських операцій і письмовий дозвіл, у тому числі за операціями з 
валютними цінностями та з цінними паперами за дорученням клієнтів або від свого імені; 
має активи, які можуть бути прийняті Національним банком України у заставу; здійснює 
своєчасне погашення одержаних від Національного банку України кредитів та сплату 
процентів за користування ними. НБУ здійснює регулювання ліквідності банківської системи 
в межах визначених монетарних параметрів та в обсягах, які потрібні для їх збалансування та 
управління грошово-кредитним ринком, шляхом застосування таких стандартних 
інструментів: операції з рефінансування (кредити овернайт, кредити рефінансування); 
операції прямого репо; операції з власними борговими зобов'язаннями; операції з 
державними облігаціями України. Національний банк установлює для банків однакові умови 
регулювання їх ліквідності та здійснює підтримку ліквідності банків, які не визнані такими, 
що проводять ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів 
банку, і не віднесено до категорії неплатоспроможних. Національний банк укладає з банками 
за кредитами овернайт, генеральні договори. Невід'ємними частинами генеральних договорів 
є заявки банків на проведення відповідних операцій та повідомлення Національного банку 
про задоволення цих заявок (у повному обсязі або частково). Базовою кількістю днів для 
нарахування процентів/процентного доходу та неустойки за операціями, уважається 
фактична кількість днів у місяці/році [3]. Національний банк для забезпечення виконання 
зобов'язань за операціями рефінансування приймає в заставу визначені ним активи (майно), 
порядок визначення якої встановлюється Національним банком, а також ураховує можливу 
зміну справедливої вартості заставлених активів (майна) із застосуванням коригуючих 
коефіцієнтів. Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується під час проведення 
операції з рефінансування, не змінюється до виконання банком зобов'язань перед 
Національним банком за такою операцією. Національний банк здійснює перевірку активів 
(майна), які пропонуються банком для забезпечення виконання зобов'язань за операціями з 
рефінансування, щодо обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та вносить 
до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження/припинення 
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обтяження активів (майна). Усі документи, що подаються до Національного банку, 
підписуються керівником банку і головним бухгалтером або уповноваженими ними особами. 
Документи, що подаються за допомогою програмно-технологічного забезпечення, 
надсилаються з використанням електронного цифрового підпису уповноважених осіб, які 
відповідальні за подання цих документів до Національного банку. Документи в 
документарній формі за потреби засвідчуються відбитком печатки банку. 
    Кредит овернайт - кредит, який надається банку Національним банком за оголошеною 
процентною ставкою на термін до наступного робочого дня і є інструментом постійного 
доступу, спрямованим на підтримання ліквідності банку. Національний банк надає банкам 
кредити овернайт під заставу державних облігацій України (крім облігацій зовнішньої 
державної позики України) або депозитних сертифікатів або облігацій міжнародних 
фінансових організацій. Національний банк залежно від ситуації на грошово-кредитному 
ринку визначає вид застави кредиту овернайт. Національний банк щоденно засобами 
системи електронної пошти Національного банку та на сторінці Офіційного інтернет-
представництва оголошує банкам процентну ставку та вид застави за кредитом овернайт на 
наступний робочий день. Державні облігації України, облігації міжнародних фінансових 
організацій та депозитні сертифікати, які беруться в заставу за кредитом овернайт, мають 
перебувати у власності банку та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями, 
крім зобов'язань перед Національним банком за операціями з рефінансування та операціями 
прямого репо, строк виконання яких, у тому числі і достроковий, припадає на день надання 
кредиту овернайт. Строк погашення цінних паперів, що приймаються в заставу за кредитом 
овернайт, має наставати не раніше ніж через два робочих дні після строку повернення 
кредиту овернайт. Строк погашення депозитних сертифікатів, що приймаються в заставу за 
кредитом овернайт, має наставати не раніше наступного робочого дня після дати погашення 
кредиту. Кредит овернайт надається за умови блокування державних облігацій 
України/облігацій міжнародних фінансових організацій банків-власників на рахунках у 
цінних паперах у відповідних депозитарних установах у системі депозитарного обліку 
депозитарію Національному банку/Центрального депозитарію цінних паперів, депозитних 
сертифікатів у системі програмно-технологічного забезпечення СертЛайн. Банк у разі 
потреби підтримання ліквідності може протягом будь-якого робочого дня тижня до 
визначеного часу подати до Національного банку заявку на одержання кредиту овернайт. 
Подані банками заявки перевіряються на відповідність дотримання вимог. Заявки, які не 
пройшли перевірки, відхиляються. Заявки, які надійшли пізніше визначеного часу, не 
приймаються, за винятком причин технічного характеру. Національний банк на підставі 
генерального кредитного договору, заявки банку та повідомлення про задоволення заявки 
банку на одержання кредиту овернайт забезпечує перерахування банку коштів за наданим 
кредитом овернайт. В Україні методологічні засади відображення в обліковій системі банків 
кредитних операцій, пов’язаних з їх проведенням регламентується Інструкцією з 
бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і 
використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженою постановою 
Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 р. (редакція від 02.12.2015 р., постанова Правління 
НБУ № 828 від 26.11.2015 р), яка визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку 
типових кредитних операцій (надання (отримання) кредитів) та формування і використання 
резервів під кредитні ризики в банках України. Вона  розроблена відповідно до Цивільного 
кодексу України, Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і 
банківську діяльність", інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів 
Національного банку України й основних вимог міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Банк здійснює кредитні операції відповідно до вимог законодавства України і 
відображає в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками Плану рахунків 
бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 17.06.2004 № 280 (редакція від 14.06.2016 р., постанова 
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Правління НБУ № 345). Бухгалтерський облік надання  кредиту овернайт, визнання витрат 
здійснюється на рахунках першого класу плану рахунків бухгалтерського обліку банків 
України “Казначейські та міжбанківські операції”. Кредити овернайт, що отримані від 
Національного банку України шляхом рефінансування   обліковується на пасивних рахунках 
1310 [1]. За кредитом рахунку відображаються суми отриманих банками кредити овернайт. 
За дебетом рахунку відображаються суми погашення заборгованості за кредитами овернайт. 
Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від 
Національного банку   України    обліковується на пасивних рахунках 1317, нараховані 
витрати за короткостроковими кредитами, що за короткостроковими кредитами, що отримані 
від Національного банку України   обліковуються на активно-пасивних рахунках 1318 [2]. 
Банк здійснює облік кредитів овернайт аналогічно до обліку наданих (отриманих) кредитів. 
Заборгованість за кредитами овернайт, які надані строком на один робочий день і 
обертаються на міжбанківському ринку, у разі зміни початкової дати їх погашення 
(пролонгації) банк відображає за відповідними рахунками з обліку короткострокових або 
довгострокових кредитів залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору 
до дати їх погашення.  
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В статье описаны преимущества системы внутреннего аудита на предприятии, способы создания и 
главные задания внутреннего аудита. 
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В период активного развития рыночных отношений и возрастания роли процессов 
интеграции, предприятиям становится все сложнее адекватно оценивать ситуацию на рынке, 
определять занимаемую нишу и прогнозировать деятельность, которая не навредила бы 
внутренней среде организации, но приносила определенные выгоды в будущем.  Для 
Украины эти вопросы являются не менее важными, так как она находиться в положении, в 
котором нужны активные предпринимательские действия для восстановления 
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экономического равновесия в стране. Для продуктивной работы всех процессов 
предприятия, эффективного использования ресурсов и продуманных стратегических 
решений рекомендуется использование внутреннего аудита, как способа контроля 
управлением организацией, а также значительного уменьшения рисков. 

Исследованиями внутреннего аудита занимались: Т. Каменская, Г.Коблянская, 
В.Бобошко, Л.Лищинская, К.Коцюбинская, В. Немченко, Ф.Бутинец, В.Хомутенко и другие. 
Но как оказалось, эта тема не является полностью раскрытой в период активного развития 
рыночных отношений и нестабильной экономической ситуацией внутри страны. 

Целями статьи являются: определение понятия внутреннего аудита, описать его 
главные задания, способы внедрения в предпринимательскую деятельность, его 
преимущества и проблемы  применения украинскими предприятиями. 

Неотъемлемой частью управленческого контроля на предприятии является 
внутренний аудит, который имеет для руководства информационное и  консультационное 
значение.  

Внутренний аудит – это система контроля над соблюдением установленного порядка 
ведения бухгалтерского учета, надежностью функционирования системы внутреннего 
контроля, которая создается решением собственника и регламентируется его внутренними 
документами.[1,c.40] 

В первую очередь внимание внутреннего аудита сосредоточено на анализе 
информационной составляющей предприятия, включая финансовую и операционную 
информацию, исследованиях касательно экономичности и эффективности в целом. Так как 
он является составляющей системы внутрихозяйственного контроля, его основные функции 
включают проверку, оценку и мониторинг правильности и эффективности 
функционирования системы бухгалтерского учета, а также внутрихозяйственного контроля. 

В Украине на предприятиях внешний аудит более распространен. Главное отличие 
между внешним и внутренним аудитом заключается в доступности и полномочиях. Если 
внутренний аудит предназначен для предоставления информации внутренним пользователям 
и может выполнять руководящие функции на предприятии, то внешний аудит больше 
направлен на внешних пользователей.   Хотя, если внешнего аудитора удовлетворяют 
результаты процедур, проведенных внутренним аудитором, он может не проводить 
повторную проверку, а лишь оценить и при надобности перепроверить данные, после чего 
отобразить это в итоговой документации. Таким образом, предприятие может значительно 
сэкономить на аудиторских услугах.  

Можно выделить основные задания внутреннего аудита: 
 изучение и оценка системы внутреннего контроля; 
 проверка и мониторинг системы бухгалтерского учета; 
 проверка законности и следования внутренним правилам; 
 контроль выполнения решений руководителя или учредителя; 
 проверка наличия имущества предприятия, его эффективного использования; 
 проверка деятельности отдельных структурных подразделений; 
 оценка эффективности использования ресурсов предприятия (материальных, 

финансовых, трудовых, интеллектуальных); 
 контроль сохранения коммерческой тайны, а в случае кражи, обмана или 

ошибки – детальное расследование такой ситуации и принятие решений на 
счет виновника; 

 оценка и контроль за использованием программного обеспечения предприятия; 
 разработка рекомендаций касательно несоответствий для повышения 

эффективности деятельности.[2, c.391-392] 
Процесс создания системы внутреннего аудита на небольших предприятиях не 

составляет большой сложности в отличие от более крупных организаций. В данной ситуации 
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требуется решение ряда методологических и организационно-технических проблем, таких 
как: 

 четкое определение заданий, с которыми должен будет справляться 
внутренний аудит, их согласование с политикой предприятия; 

 определение основных функций системы внутреннего аудита для достижения 
поставленных целей; 

 формирование структурных единиц внутреннего аудита на основе 
обозначенных функций;  

 разработка взаимоотношений, определение обязательств, прав и 
ответственности для каждой структурной единицы системы внутреннего 
аудита, документирование данной информации в учредительных документах; 

 определение организационного статуса системы внутреннего аудита в 
документе «Положение про службу внутреннего аудита»; 

 интеграция системы внутреннего аудита с другими управленческими 
структурами; 

 разработка стандартов системы внутреннего аудита предприятия. 
Так как процесс создания системы внутреннего аудита на предприятии является 

достаточно трудоемким, становится распространенным вариант заключения договора с 
независимыми аудиторскими компаниями. В этом случае можно наблюдать позитивные 
стороны, поскольку компания получает высококвалифицированные аудиторские услуги за 
определенную плату и избегает проблем, связанных с негативным восприятием работников 
системы внутреннего аудита со стороны людей, задействованных в других отделениях, 
которые считают их «подставными лицами для слежки». 

Для эффективной работы системы внутреннего аудита нужно следить за тем, чтобы 
она имела доступ ко всей необходимой информации. Поэтому нужно четко определить ее 
место в организационной структуре, чтобы она имела возможность получать информацию из 
разных структурных подразделений, таких как: планово-экономический, финансовый, 
производственный и на основе данной информации делать выводы, прописывать 
рекомендации и, соответственно, передавать полученный материал руководителям 
определенного уровня. Это достигается путем сотрудничества системы внутреннего аудита с 
другими отделами и службами предприятия. 

Руководителю не нужно забывать об обеспечение программ подготовки, повышения 
квалификации внутренних аудиторов, а также об организации обучения, так как аудит – это 
отрасль деятельности, которой свойственны постоянные изменения, качественные 
улучшения. Для более эффективной обработки полученной информации внутренних 
аудиторов необходимо снабдить их нужным компьютерным обеспечением, что поможет 
ускорить аудиторский процесс.  Введение в практику программных пакетов, таких как 
выделенные, связанные, интегрированные способно справиться с поставленными задачами. 
Выделенные пакеты – программы вспомогательного характера. К ним относятся шаблоны 
документов, анкет, тестов и другой документации,   которые сокращают время на подготовку 
информации. Связанные программы имеют внутреннюю взаимосвязь своих компонентов – 
это таблицы и, из-за связанности информации в них, сокращается сложность и время 
подсчетов. Интегрированные программы предусматривают использование компьютерных 
баз данных бухгалтерии по определенным областям (аудит кассы, аудит расчетов и т.д.) для 
сбора аудиторской информации. Это также помогает ускорить аудиторский процесс и 
повышает ступень детализации информации.[3, c.115] 

Компьютеризация бухгалтерского учета и всех остальных отделов на предприятии 
имеет существенные выгоды, но для многих предприятий эта затея является неподъемной, 
так как требует значительных затрат на ее создание. Именно поэтому многие украинские 
организации, которые используют в своей практике внутренний аудит, либо приглашают 
независимых специалистов, либо придерживаются способа ручной обработки информации. 
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Внутренний аудит – это процесс, состоящий их этапов: 
 подготовительный – выбор объекта проверки, формирование команды 

аудиторов, определение масштабов проверки и сроков проведения, 
утверждение плана аудиторской проверки; 

 основной – это этап, на котором: изучают результаты предшествующей 
проверки; проводят общий анализ деятельности выбранного объекта; 
регистрируют, собирают и перепроверяют статистические данные; оценивают 
результаты проверки; составляют отчеты про результаты проверки по 
определенным составляющим; оценивают результаты перепроверки; 

 заключительный – это этап обобщения и документирования результатов 
проверки,  разработки рекомендаций для управленческого персонала для 
устранения ошибок. 

Избежать мошенничества, ошибок при ведении документации и отчетностей также 
являются областью исследования для системы внутреннего аудита. Это касается отсутствия 
ведения учета, ошибок в полноте отображения информации, в обоснованности 
отображенных операций, ошибки в периодизации, оценке и т.п., которые могут совершаться 
с мошенническими помыслами, или по невнимательности. Здесь и проявляются главные 
преимущества внутреннего аудитора перед внешним. Внутренний аудитор лучше знает 
структуру предприятия, специфику функционирования, может оценить действия в 
зависимости от человеческого фактора на данном предприятии.  

Следовательно, можно выделить основные преимущества внутреннего аудита: 
 конфиденциальность информации, так как доступ к ней имеют, в основном, 

только внутренний пользователи; 
 знание особенностей ведения бизнеса; 
 возрастание уровня управления персоналом предприятия; 
 возможность сосредоточится на основных целях бизнеса; 
 оптимизация издержек производства и других сегментов предприятия; 
 надежность и достоверность получаемой информации. 

Последние экономические события в Украине и утверждение обновленного 
Налогового кодекса увеличивают интерес предпринимателей к созданию в своей 
организации системы внутреннего аудита. В Украине передовые компании уже давно 
используют результаты внутреннего аудита для корректировки управленческих решений, что 
помогает контролировать, регулировать и планировать предпринимательскую деятельность с 
учетом поставленных задач. Для увеличения финансовых результатов, улучшения ведения 
среднего и большого бизнеса в Украине необходимо заботиться о налаженности работы всех 
подразделений, следить за правомерностью ведения операций, с чем способен справится 
внутренний аудит.  

 

Литература: 
1. Шеремет А. Д. Аудит. Навчальний посібник. / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. – Москва: ИНФРА-М, 2006. 

– 449 с. – (5). 
2. Немченко В. В. Аудит. Навчальний посібник. / В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2012. – 536 с. 
3. Сотникова Л. В. Оценка состояния внутреннего аудита / Л. В. Сотникова. – Москва: Юнити-Дана, 2005. 

– 215 с. 
4. Виноградова М. О. Аудит : навчальний поcібник / М. О. Виноградова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с. 
5. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. / М. П. 

Войнаренко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 484 с. 
6. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 26.11.2015 р. № 835- VIІІ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. 
 



 228

Maksymenko I.Y., 
Candidate of Economic Sciences 

Vaylo T.V. 
master, the 6th course 

Zaporozhye National Technical University 
 

FEATURES OF ACCOUNTING INVENTORY IN  MANAGEMENT SYSTEM 
ON COMMERCIAL ENTERPRISES 

 

Максименко І.Я. 
кандидат економічних наук 

Вайло Т.В. 
магістрант 6 курсу 

Запорізький національний технічний університет 
 

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ  ТОРГІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

In the article the definition of reserves, which is one of the main components of the resource potential of 
commercial enterprise. The modern problems of keeping stocks in trade. Customer registration is determined that the 
display of commercial stocks allows to make inventory management more efficient. 

Keywords: current assets, сustomer registration display, profitability,  
inventory, Trading company, inventory management. 

 

В статті розкрито визначення запасів, які є однією із головних  складових ресурсного потенціалу 
торгівельного  підприємства.  Розглянуто сучасні проблеми організації обліку запасів на підприємствах 
торгівлі. Визначено  що саме облікове відображення торгівельних запасів дозволяє зробити управління 
товарними запасами більш ефективним. 

Ключові слова: оборотні активи, облікове відображення, прибутковість, товарні запаси, торгівельне 
підприємство, управління товарними запасами. 

 

Товарні запаси – це маса товарів, призначена для наступного продажу та здійснення 
безперебійної торгівлі, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від виробництва 
до споживання.  

Товарні запаси необхідні для забезпечення безперебійного постачання споживачів. 
Вони роблять помітний вплив на виконання планів обсягу продажів, а отже, і на розмір 
одержаного прибутку. 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» товарні запаси – це товари у вигляді матеріальних 
цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого 
продажу» [1]. 

Так, згідно з п. 4 П(С)БО 9  запасами є активи, які: 
 утримуються для подальшого продажу за умови звичайної господарської 

діяльності; 
 перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва; 
 утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт 

та надання послуг, а також управління підприємством. 
При цьому визнати запаси активами можна тільки в разі обов’язкового додержання 

таких умов (п. 5 П(С)БО 9, п. 2.1 Методрекомендацій № 2): 
 підприємству перейшли ризики та вигоди, пов’язані з правом власності або 

правом повного господарського відання (оперативного управління) на придбані (отримані) 
запаси; 

 підприємство здійснює управління запасами і контроль над ними; 
 існує імовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з 

використанням запасів; 
 вартість запасів може бути достовірно визначена. 
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Характерна особливість запасів полягає в тому, що вони належать 
до оборотних активів, тобто призначені для реалізації чи споживання протягом одного 
операційного циклу (а не декількох, як, наприклад, основні засоби) або протягом 12 місяців з 
дати балансу. 

Товарні запаси є невід'ємним елементом організації торговельного процесу, 
виконуючи при цьому амортизуючи функцію (запаси товарів слугують буфером проти 
перепадів попиту, пом'якшують розриви між прогнозами попиту і його фактичними 
параметрами та структурою, згладжують нерегулярність або зупинки постачання товарів) та 
економічну функцію (товарні запаси забезпечують певний рівень незалежності і 
самостійності підприємствам), таким чином товарні запаси стають ланкою процесу 
управління торгівельним підприємством. 

Класифікацію товарних запасів на рахунках бухгалтерського обліку можна визначити 
згідно із Інструкцією № 291. 

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що 
надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному 
збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства 
громадського харчування. 

Таблиця 1 
Класифікація товарних запасів на рахунках (субрахунках) бухгалтерського обліку 

Рахунок (субрахунок) 
бухгалтерського 

обліку 
Зміст рахунку (субрахунку) 

Товари (рахунок 28) 
На цьому рахунку ведуть облік руху товарно-матеріальних цінностей (далі — ТМЦ), що надійшли 
на підприємство з метою продажу. Його використовують в основному збутові, торговельні та 
заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування. 

281 «Товари на складі» 
На цьому субрахунку ведуть облік руху та наявності товарних запасів, що 
знаходяться на оптових і розподільчих базах, складах, в овочесховищах, 
морозильниках тощо 

282 «Товари в 
торгівлі» 

Тут ведуть облік руху та наявності товарів, що знаходяться на 
підприємствах роздрібної торгівлі (у магазинах, ятках, кіосках, у буфетах 
підприємств громадського харчування тощо) 

283 «Товари на 
комісії» 

На цьому субрахунку ведуть облік товарів, переданих на комісію за 
договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не 
передбачають переходу права власності на ці товари до їх продажу. 
Аналітичний облік ведуть за видами товарів і комісіонерами 

284 «Тара під 
товарами» 

Тут ведуть облік наявності й руху тари під товарами і порожньої тари. 
Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми 
обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за 
видами (групами) тари і цінами на тару. Різницю між цінами придбання і 
середніми обліковими цінами на тару відносять на субрахунок 285 
«Торгова націнка»  

285 «Торгова націнка» 

На цьому субрахунку підприємства роздрібної торгівлі при веденні 
обліку товарів за продажними цінами відображають торгову націнку на 
товари, тобто різницю між покупною і продажною (роздрібною) вартістю 
товарів 

286 «Необоротні 
активи та групи 
вибуття, утримувані 
для продажу» 

Тут ведуть облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, 
які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27 

 

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" 
застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані 
для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для 
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комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової 
продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями 
окремо. 

Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" 
ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що 
служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші 
необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси". 

Управління товарними запасами означає встановлення і підтримання такої їх 
величини і структури, яка відповідала б поставленим перед торговим підприємством 
завданням .  

Управління запасами передбачає : 
 їх нормування - тобто розробку і встановлення їх необхідних розмірів для кожного 

виду товарних запасів; 
 їх оперативний облік і контроль - ведеться на підставі діючих форм обліку та 

звітності (картки обліку, статистичні звіти), в яких відображаються залишки товарів на 
початок місяця , а також дані про надходження і продажу; 

 їх регулювання - підтримання їх на певному рівні , маневрування ними . 
При недостатній величині запасів виникають складності з товарним забезпеченням 

товарообігу організації або підприємства, зі стійкістю асортименту; зайві запаси викликають 
додаткові збитки, збільшення потреби в кредитах і зростання витрат на виплату відсотків по 
ним, збільшення витрат на зберігання запасів, що в сукупності погіршує загальний 
фінансовий стан торговельних підприємств . 

Отже, управління товарними запасами є дуже важливим на підприємстві. Адже саме 
завдяки йому ми можемо оцінити забезпеченість підприємства товарними запасами, 
створити ритмічний та безперебійний продаж товарів, здійснити майбутні прогнози 
прибутковості. Правильне управління товарними запасами суттєво впливає на фінансовий 
стан торговельного підприємства. 

Доведено, що тільки при налагодженої системи обліку  
можна домогтися найбільш якісного управління товарними запасами, а саме, досягти 
фінансової рівноваги та зростання діяльності торгівельного підприємства. 
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The research of separate aspects of forming the consolidated financial statements has been 
done in doctorate and Ph.D. dissertations of many scientists: H. Umanciv, O. Herasymenko, L. 
Yakubovska, V. Costuchenko, V. Onyschenko, M. Luchko, O. Savchenko. But contemporary 
economic conditions raise new tasks and require further researches for improving the forming and 
using efficiency of consolidated financial statements. 

The consolidated financial statements have a big amount of users: from group workers to 
professional investors. But it is worth telling, that internal users for making management decisions 
use operative management consolidated statements, which are made when they arenecessary and 
according to the procedure, which is set in the group of companies. The aim of such operative 
reporting is to provide the managers of parent company with information, that gives the estimation 
about the efficiency of integrative processes (investments of a company). But it doesn’t reduce the 
value of external consolidated financial statements for internal users. 

The consolidated financial statements are used by internal users for substantiating an 
existing strategy of a group in front of investors and shareholders for proving the efficiency of 
management work, and also for own analytical needs (with using additional internal information). 

The consolidated and individual (separate) financial statements do not provide the 
information about the financial results of individual company of a group, in a way to understand 
how does the membership of separate company influence on group activity. 

For external users the consolidated financial statements play big role. However, for not 
prepared user, who doesn’t know the particularities of making a report, will be difficult to carry out 
the analytical data processing, that is intensified by large amount of information, which is 
represented in the consolidated financial statements, the absence of accurate recommendations for 
analysis procedures. 

The consolidated financial statements by virtue of their peculiarities have several drawbacks 
besides those, that have been defined above. The first drawback consists in a fact, that a group of 
companies can consist of enterprises, that are occupied with different types of activities 
(conglomerates), that makes their data incommensurable, and the calculation of many indicators 
meaningless. Similar situation is with vertical-integrated groups of companies, which perform 
different technological stages. 

It is clear, that in this case for analyst will be interesting marketing department indicators – a 
center of a profit, and companies, which perform non-profitable stages, will make the general 
indicatorsworse, analyzed according to the consolidated statement data. Besides that, individual 
(separate) financial reportingof group of companies also doesn’t give exact answer, what is the 
economical profitability of every company in a group, and how do decisions influence on it, that are 
made by group management, that can distort the contribution of every company to the profitability 
(the result of activity) of a group, for instance carrying out the transfer pricing, that distinguishes 
from market, economical and fair contribution of this individual company. 

Therefore, if the consolidated financial statements represent the financial state and the 
results of activity of corporate group in general, without splitting into the companies, and separate 
financial reports show financial state and the results of activity of separate company as a separate 
economic entity and there is no estimated effect of how the group of companies has influenced on 
this financial state and the result of activity, and in this situation arises a question about creating a 
new report. The new report has to become in a role of intermediate section betweenthe consolidated 
financial statements of corporate groups and separate (individual) financial reporting of companies, 
that are members of a group. We suggest using theinternal-group finance reporting of group 
members, which represents company’s individual financial reporting considering that this company 
is a group member, and implements with it intragroup transactions, and influences on this company 
– a member of a group, which in its turn influences on other companies of a group. 

Internal financial reporting of group members – is a type of reporting, which can be used in 
group of companies to improve management accounting for faster and exact making the 
consolidated financial statements. Accordingly, internal financial reporting of group members – is a 
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transitional model from individual (separate) financial reporting of legal entity to the consolidated 
financial statements of corporate group. The nub of internal financial reporting consists in the 
following: all intragroupturnovers of a company in its financial reporting are shown on separate 
account in income statement, all intragroup balances are shown on the separate account in a balance 
sheet, instead of actual markup (the transfer pricing) in group range on aforesaid intragroup account 
of turnovers is shown on so-called“economic markup”. The economic markup (“the markup before 
the fair value”) – is an intragroup markup from providing services, selling goods and fixed assets 
over the cost of company-seller, with considering which, the value of sold goods, service, fixed 
asset is fair. The markup “to the fair value” can distinguish from so-called “actual” markup (the 
markup in accounting documents with formed pricing), it corresponds with the management of 
group companies, and is not distorted by need of satisfying the demands of anti-monopoly law, 
transfer pricing law, and also a wish of a group to optimize taxation and other factors. 

Table 1  
The advantages and disadvantages of internal financial reporting of group members 

The advantages of internal financial reporting 
of group members. 

The disadvantages of internal financial 
reporting of group members. 

1. The improvement of management 
accounting of individual company including operations, 
which group of companies influences on 

2. Fast, “in one addition”, process 
implementation of receiving the consolidated financial 
statements 

3. Relieving of making segmented 
reporting of group companies, in particular – separating 
the operations inrange of a group from operations with 
third-parties 

4. The transference of workload of 
consolidation making from parent company of a group to 
the level of every company, that is a group member 

5. An opportunity of management of 
business value with its components and intangible assets, 
which are typical only for consolidated financial 
statements 

6. Easy calculation of depreciation of 
goodwilland the share value of uncontrolled shareholders 

7. As of the end of reporting period in 
comparison with typical procedure of consolidation there 
is no need to check, which part of inventories with 
intragroupmarkup has been left unrealized to the third-
parties, for removing intragroupunrealized profit in 
inventories. The methodology removes 
respectiveunrealized profit automatically 

1. Increasing of labor intensity of 
accountant work of every company of a group by making 
one more type of reporting, and adding to exciting 
individual (separate) financial reporting and to general 
consolidated financial statements 

2. The reporting is not generally accepted 
for today, there are no general rules of its making 

 

As the criteria of necessity for making internal financial reporting of group members, we can 
define these conditions: 

1. There is a group of companies, which is obliged or voluntarily wishes to represent the 
consolidated financial statements 

2. The management is interested in analysis of financial state and the results of activity of 
every company group member with separate view of operations results in a group range and 
with third-parties. 

3. The group has differences in actual markups in operations among the companies of a group 
and desired for bringing into service “economic” markup from point of view of management 
accounting, or “markup to fair value”; 

4. A desire to have an opportunity to make the consolidated financial statements as relatively 
fast after ending of reporting period (when necessary is “fast closing accounts”) 
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5. When there is a need to attach the remuneration of employees to those indicators of activity, 
which depend on efficiency of work of these employees, and which wouldn’t be distorted by 
optimizations of “actual” markups 

6. The necessity of receiving new analysis of separate company from external users, e.g. 
banks, creditors, investors in uncontrolled stakes. 
Thus, if these above mentioned criteria are present for a group of companies, can be 

recognized the expediency of making internal financial reporting of group members. In table no. 1 
is shown the advantages and disadvantages of internal financial reporting of group members. 

Despite of more than centenary history of development, the consolidation of financial 
statements still changes. Serious changes are connected with, first of all, the needs of financial 
reporting users. Besides this, the changes in forming the consolidated financial statements are 
connected with complication of types of business entity and its unions. That’s why for relieving of 
making the consolidated financial statements and carrying out trustworthyanalysis of activity of 
group of companies in general, and companies – group members separately, we suggest to use the 
new form of reporting – internal financial reporting of group members. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ: ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ  
 

The article examines the 25-year-old evolutionary path of the Genesis of the tax system of the independent 
Ukraine; selected chronology of the national tax system in four phases; a retrospective analysis of process of formation 
of national tax systems; two groups of conceptual approaches to the construction of the tax system; determines the 
external factors of influence on the modern development of tax systems in the conditions of globalization of the world 
economy; reveals current global trends in the field of taxation; provided on the objective necessity of the state to 
increase the amount of borrowing and/or increase the tax burden in today's difficult economic conditions; performed 
statistical analysis of the State budget of Ukraine and analysis of the effectiveness of the tax system for 2013-2015; 
identified several key issues of the domestic tax system at the modern stage; the growth of the poverty population, 
demonstrated the urgent need to develop effective tax policies through a comprehensive reform of the tax system 
(influenced by effective control of civil society!!!); noted the urgent need to create a favorable business climate (high 
rates of shadow economy!!!); the basic factors of reforming the tax system of Ukraine on the way to European tax 
integration in the current economic conditions. 

Keywords: tax system, tax policy, conceptual approaches to the construction of the tax system, the Genesis of 
the tax system of the independent Ukraine, effective reform of the tax system, international fiscal competition, European 
tax harmonization, competitiveness of the tax system, business environment, shadow economy, corruption, fiscal 
freedom, tax administration, tax burden, growth of poverty, tax evasion, efficiency of the tax system, the effective 
control of civil society, the basis for innovative investment model of development of society. 

 

В статті досліджено 25-річний еволюційний шлях генезису податкової системи незалежної України; 
виокремлено в хронології становлення національної податкової системи у чотири етапи; проведено 
ретроспективний аналіз процесу становлення національної податкової системи; виділено дві групи 
концептуальних підходів до побудови податкової системи; визначено зовнішні чинники впливу на сучасний 
розвиток податкових систем в умовах глобалізації світової економіки; розкрито сучасні світові тенденції у сфері 
оподаткування; зазначено на об’єктивній необхідності держави нарощувати величину запозичень та/або 
посилювати податкове навантаження в сучасних складних економічних умовах; здійснено статистичний аналіз 
виконання Державного бюджету України та аналіз ефективності податкової системи за 2013-2015 рр.; виявлено 
низку ключових проблем вітчизняної податкової системи на сучасному етапі; відмічено зростання масштабів 
бідності населення; обґрунтовано гостру потребу розробки ефективної податкової політики через комплексне 
реформування податкової системи (під впливом ефективного контролю громадянського суспільства!!!);  
наголошено на гострій необхідності створення сприятливого бізнес-клімату (високі показники тіньової  
економіки!!!); визначено основні чинники реформування податкової системи України на шляху до європейської 
податкової інтеграції в сучасних економічних  умовах. 

 

Ключові слова: податкова система, податкова політика, концептуальні підходи до побудови 
податкової системи, генезис податкової системи незалежної України, ефективне реформування податкової 
системи, міжнародна фіскальна конкуренція, європейська податкова гармонізація, конкурентоспроможність 
податкової системи, бізнес-клімат, тінізація економіки, корупція, фіскальна свобода, адміністрування 
податків, податкове навантаження, зростання бідності населення, ухилення від оподаткування, 
ефективність податкової системи, ефективний контроль громадянського суспільства, основи для 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку суспільства. 

«Оптимізм – це наш борг. Майбутнє відкрите. Воно не визначене.  
Ніхто не в змозі передбачити його, хіба тільки випадково.  
Ми всі беремо участь в його створенні через свої вчинки.  

І ми всі рівною мірою відповідальні за його успіх». 
(Карл Раймунд Поппер). 
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Податки є одним з найдавніших фінансових інструментів будь-якої економічної 
системи світу  і виступають однією із найскладніших проблем національної економіки будь-
якої цивілізованої держави, адже вони є дієвим важелем регулювання та стимулювання 
соціально-економічного розвитку суспільства. Завдяки податкам акумулюються  фінансові 
ресурси  до бюджетної системи країни у вигляді законодавчо регламентованих податкових 
надходжень (системи обов’язкових платежів державі, що надаються юридичними та 
фізичними особами), формується фінансова основа доходів бюджетів  різних рівнів та 
реалізуються головні функції держави, яка виконує своє призначення [1, с. 145-154; 2; 3]. 
Водночас набуває свого практичного втілення публічний інтерес платників податків, 
розбудова відвертого та конструктивного діалогу з представниками бізнес-спільноти задля 
створення сприятливого бізнес-клімату. 

Результати нашого дослідження свідчать, що вітчизняна економіка залишається 
«репресованою», а неефективне податкове законодавство залишається вкрай вразливим для 
політичного втручання. Зокрема, тінізація вітчизняної економіки за міжнародними 
експертними оцінками – на рівні 52,8% ВВП у 2014 р., що є відображенням активної 
криміналізації економічних процесів, високої корумпованості державних чиновників та 
низької податкової культури в суспільстві [4, с. 2]. Встановлено, що податкова система 
України є однією з найбільш обтяжливих і складних у світі (за показниками часових витрат 
на адміністрування та  кількості платежів); характеризується низкою серйозних проблем і 
внутрішніх суперечностей (фіскальний тиск, велика кількість бюрократичних процедур, 
нестабільне та заплутане законодавство, корупція та хабарництво, відсутність довіри бізнесу 
до держави, низька податкова культура в суспільстві); є дестимулюючим чинником для 
створення сприятливого бізнес-клімату в процесі інституційних трансформацій на шляху до 
європейської інтеграції; створює передумови для тінізації вітчизняної економіки  [5, с. 12].  
Тому, в складних, неординарних умовах гострих зовнішніх і внутрішніх викликів, 
загострення кризи державних фінансів, банківської системи, політичної та соціальної криз, 
значного послаблення фінансової стійкості та рівноваги, високого рівня тіньової економіки 
та ухилення від сплати податків, значного податкового тиску на бізнес та розшарування 
доходів населення, виникла гостра необхідність в ефективному комплексному реформуванні 
вітчизняної податкової системи, що матиме позитивний вплив на економічне зростання та 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій [6, с. 13-15].  

Проведений автором аналіз наукових літературних джерел свідчить про те, що 
дослідженням проблематики побудови ефективної податкової системи та принципів 
оподаткування в Україні присвячені дослідження сучасних вітчизняних науковців, серед 
яких: В. Андрущенко, Г. Балашов, І. Басанцова, В. Баранова, Є. Богатирьова, О. Бозуленко, З. 
Варналій, Т. Васильєва, В. Вишневський,  О. Воронкова, О. Данілов, О. Десятнюк, П. 
Дубинецька, В. Геєць, А. Грищук, Т. Єфименко, В. Загорський, О. Замасло, Ю. Іванов, Б. 
Карпінський, В. Кміть, А. Крисоватий, М. Крупка, Н. Крючкова, І. Лещух, С. Лєонов, А. 
Лісовий, І. Луніна, І. Лютий, Т. Мединська, В. Мельник, М. Мельник, Т. Меркулова, О. 
Молдован, В. Опарін, Н. Педченко, І. Педь, В. Плиса, І. Приймак, Н. Прокопенко, К. 
Проскура, О. Ревенко, Я. Самусевич, Д. Серебрянський, О. Сич, А. Скрипник, С. Слухай, А. 
Соколовська, Д. Степанова, О. Сунцова, Л. Тарангул, Ю. Тимошенко, Т. Тучак, О. 
Шевченко, В. Федосов, В. Хлівний, В. Хомутенко, І. Цимбалюк, А. Чередніченко, О. 
Чумакова, Л. Шаблисту, О. Шевчук, К. Швабій, С. Юрій, Ф. Ярошенко та ін.  Аналіз 
наукової літератури окресленої проблематики дозволив дійти висновку, що сучасна 
фінансово-наукова думка, зокрема концепції податків та оподаткування, представлена 
різними теоріями, школами, напрямами, які можливо об’єднати у дві групи: перша з них 
охоплює концептуальні підходи до податків «фундаментальних ринковиків», друга – 
«державників». Протиріччя між різними школами оподаткування мають лише формальний 
характер і полягають у зміні підходів щодо методів та інструментів регулювання економіки. 
На сьогодні не існує єдиної точки зору щодо істинно вірної теорії ефективного 
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оподаткування. Концепції побудови податкової системи, взяті на озброєння у більшості країн 
світу, є синтезом декількох основних концепцій, які доповнюють одна одну та є основою 
фіскальної політики держави [2, с. 74-75].  

Таблиця 1 
Етапи еволюції податкової системи незалежної України 

Назва періоду Тривалість Характеристика етапу 
1. «формотвор-

чий» - етап 
становлення 
та формува-
ння 
національної 
податкової 
системи. 
 

1991–1995 рр. Створено Державну 
податкову службу, яка 
поєднала податкову 
інспекцію та податкову 
поліцію.  

2. «карно-
експеримента
льний» - 
спроба 
приведення 
податкової 
системи 
відповідно до 
умов 
ринкових 
відносин. 
 

1996–2003 рр.   У 1996 р. реформовано 
Державну податкову 
службу в Державну 
податкову адміністра-цію.  

3. «ліберально-
реформістськ
ий» - період 
розвитку 
податкової 
системи в 
умовах 
стабільної 
економіки. 

2004–2009 рр.  

4. «системно-
концептуальн
ий» - 
реформуван-
ня податко-
вої системи 
України в 
посткризо-
вих умовах, 
викликаних 
глобальною 
рецесією. 
 

2010 р. – 
теперішній час   

Впроваджено Податковий 
кодекс України.  
Реорганізовано у 2010 р. 
ДПА України у ДПС 
України; у 2012 р. ДПС 
України та  Державну 
митну службу – в 
Міністерство доходів і 
зборів України; у 2014 р. 
Міністерство доходів і 
зборів України – в 
Державну фіскальну 
службу України (ДФС). 
Ліквідація у 2016 р. 
податкової міліції 
(репресивного органу для 
бізнесу) та створення 
Служби фінансових 
розсліду-вань, нового 
органу – Фінансової 
поліції.  

На кожному з даних етапів було прийнято 
ряд нормативно-правових актів, які 
визначали як базові правила 
оподаткування, так і стратегічне і 
середньострокове бачення розвитку 
національної податкової системи.  
Проте фактична реалізація  створити 
ефективну податкову систему України 
найчастіше мала безсистемний, 
експериментальний і нестабільний 
характер, що в підсумку призводило до 
неможливості досягнення реальних 
результатів для роботи бізнесу.  
Якщо в перші роки становлення і 
функціонування вітчизняної  податко-вої 
системи першочерговою метою було 
вироблення ґрунтовної та оптимально 
вибудуваної законодавчої бази, то на 
сучасному етапі відбувається зміна 
цільових орієнтирів у бік якісного 
поліпшення, підвищення ефективності 
податкової системи. 
В умовах нестабільності економічної 
ситуації та невизначеності розвитку 
фіскального середовища держава 
удосконалює податкову систему, 
розбудовує відповідну систему 
адміністрування податків,  реформує 
систему фіскальних служб (зокрема, 
перетворення ДФС в консультаційно-
сервісну службу). Так, в 2016 р. 
підготовлено законопроект щодо 
проведення чергової реформи податко-вої 
системи та реформування Державної 
фіскальної служби, спрямований на 
покращення інвестиційного клімату в 
Україні за рахунок спрощення податкової 
системи, підвищення прозорості та якості 
адміністрування податків, ліквідації 
поширених схем ухилення від 
оподаткування, усунення 
неузгодженостей. 

* складено автором за результатами дослідження на основі [3, с. 252-253; 5, с. 8; 7; 8] 
 

Результати аналізу сучасного розвитку податкових систем свідчать, що світовими 
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тенденціями у сфері оподаткування є: зміщення балансу надходжень від прямих податків в 
бік непрямих (в умовах зниження доходів населення і, відповідно, надходжень до бюджету 
від прямих податків); розширення баз оподаткування непрямими податками; запровадження 
нових податків на використання природних ресурсів; державне сприяння інтенсивному 
розвитку митної сфери; створення глобального правового середовища для аналізу 
міжнародних операцій з постачання послуг та нематеріальних активів [7]. Сучасний розвиток 
податкових систем європейських країн, зокрема і вітчизняної,  відбувається під впливом 
таких зовнішніх чинників як міжнародна фіскальна конкуренція та європейська податкова 
гармонізація [2]. Таким чином, еволюційний шлях сучасних податкових держав на кожному 
етапі відбиває ті завдання та намагання, які визначаються їх економічною політикою з 
урахуванням трансформаційних процесів в сучасних умовах глобалізації світової економіки.  

Безумовно, що більшість розвинених держав продовжує вдосконалювати податкову 
систему шляхом зміни податкової політики. З огляду на проведення економічних реформ, 
Україна у цьому аспекті не є винятком. Еволюційний шлях генезису податкової системи 
незалежної України  подано в табл. 1. 

Встановлено, що за роки незалежності в Україні неодноразово змінювалася податкова 
політика шляхом проведення податкових реформ,  проте жодна влада України не змогла 
побудувати ефективної податкової системи для забезпечення збалансованого і динамічного 
розвитку  національної економіки: 25 років вітчизняна податкова система знаходиться в 
перманентному стані реформування.  Так,  з 01.01.2015 р. набув чинності закон України 
№71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 
(щодо податкової реформи)» [9]: скорочено кількість податків і зборів – з 22 до 11; 
скорочено кількість державних податкових інспекцій з 311 до 161 (в 2015 р. кількість 
працівників Державної фіскальної служби скорочена загалом на 17 тисяч осіб);  впроваджене 
електронне адміністрування ПДВ; скасовано низку галузевих пільг; реформовано систему 
оподаткування податком на прибуток підприємств, у т. ч. скорочено перелік галузевих пільг 
з податку на прибуток підприємств; запроваджено мораторій на 2 роки на перевірки малого 
бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн. грн. на рік);  піднято податки та ренти на так звані 
олігархічні види бізнесу – видобуток газу, руди;  піднято податок на біоетаноли, де 
використовувалися тіньові схеми; ухвалено закон про трансфертне ціноутворення для 
запобігання приховування прибутків в офшорних компаніях [10]. Структуру 
загальнодержавних та місцевих податків і зборів в Україні  станом на 01.01.2016  р. подано  в 
табл. 2:  

Таблиця 2 
Структура загальнодержавних та місцевих податків і зборів в Україні  

станом на 01.01.2016 р. відповідно ПКУ [9] 
Загальнодержавні податки та збори 

 податок на прибуток підприємств;  екологічний податок; 
 податок на доходи фізичних осіб; 
 військовий збір (тимчасово – до завершення  

реформування Збройних Сил України); 

 рентна плата; 

 податок на додану вартість;   мито. 
 акцизний податок;  

Місцеві податки та збори 
 податок на майно;  збір за місця для паркування транспортних 

засобів; 
 єдиний податок;  туристичний збір; 
 

Крім того, необхідно зазначити, що результати нашого ґрунтовного дослідження 
переконливо свідчать, що для обслуговування і погашення державного боргу України, що 
збільшується, необхідно нарощувати величину запозичень та/або посилювати податковий 
навантаження на платників податків. Однак, зростання державного боргу призводить до 
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порушення фінансової стабільності, створює загрози для макроекономічної рівноваги в 
країні та виступає одним з базових чинників гальмування розвитку національної економіки 
(табл. 3, табл. 4) [11, с. 126-127]. 

Таблиця 3 
Динаміка прямого та гарантованого державного боргу України  впродовж 2008-2016 рр. 

(на початок періоду)  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
млрд. грн. 88,7 189,4 317,9 432,3 473,1 515,5 584,4 1 100,8 1 571,8 
у % до ВВП  12,3 20,0 34,8 39,9 36,3 36,5 40,2 72,4 85,0 
у розрахунку на 1 
мешканця, грн.  

1 928 4 117 6 885 9 395 10 285 11 204 12 697 23 923 34 170 

*складено автором за результатами дослідження на основі даних [7] 
 

Таблиця 4 
Виплата відсотків за держборгом України за 2008-2015 рр. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
млрд. грн. 3,8 9,0 16,5 25,1 24,2 31,7 48,0 84,5 

*складено автором за результатами дослідження на основі даних [7]. 
 

Результати статистичного аналізу виконання Державного бюджету України за 2013-
2015 рр. переконують, що податкові надходження становлять базу для формування дохідної 
частини бюджету (табл. 5). Частка податкових надходжень у структурі загальних 
надходжень Державного бюджету України протягом 2013-2015 рр. коливалася в межах 77,8–
79,9%. У 2015 р. надходження від мобілізованих податків становили 79,9%  від усіх доходів 
Державного бюджету України. Найбільший вплив на формування дохідної частини 
Державного бюджету у 2015 р. мав ПДВ, що забезпечував 35,1% всіх надходжень, акцизний 
податок – 11,7%,  податок з доходів фізичних осіб – 8,3% та податок на прибуток 
підприємств – 7,2%.  

Таблиця 5 
Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України за 2013-2015 рр., 

млрд. грн. 
Показники 2013 2014 2015 

Податкові надходження, в т. ч.: 262,8 280,2 409,4 
- ПДФО 7,6 12,6 45,1 
- податок на прибуток підприємств 54,3 39,9 34,8 
- податок на додану вартість 128,3 139,0 178,5 
- бюджетне відшкодування ПДВ  -53,4 -50,2 -68,4 
- акцизний податок 35,3 44,9 63,1 
Всього доходів ДБУ 339,2 357,1 534,6 

* складено автором за результатами дослідження на основі даних [7]. 
 

Результати аналізу ефективності податкової системи України за 2013-2015 рр. 
свідчать, що вітчизняна податкова система не стала інструментом підвищення 
конкурентоспроможності держави, стимулом до збільшення економічної активності 
суб’єктів господарювання: надмірний податковий та регулятивний тиск на підприємницьку 
діяльність, нестабільність законодавства, неузгодженість та суперечливість окремих 
податкових законів, нерівномірне податкове навантаження на бізнес, великі грошові та 
часові витрати на адміністрування, тіньова економіка, велика частка контрабандної продукції 
на ринку, відсутність довгострокової передбачуваної акцизної політики, непрозоре 
адміністрування податків, невідшкодування ПДВ; корупція у фіскальних органах. Зокрема, 
на адміністрування податків бізнес в Україні щороку витрачав понад 1 млрд. грн. [12, с. 76]. 
Як свідчать результати ґрунтовного дослідження Дубинецької П.П., загалом Україна мала 
найгірші показники щодо ефективності податкової системи за 2013-2014 рр. [5, с. 10] (рис. 
1).   
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Рис. 1. Порівняння основних показників ефективності податкової системи України та її 

партнерів за рейтингом «Paying taxes» за 2013-2014 рр. [5, с. 10] 
 

Слід зазначити, що і в 2015 р. рівень податкового навантаження тільки на фонд 
заробітної плати в Україні становив 56,6% (при заробітній платі в 4 000 грн.), а загальні 
витрати роботодавця  при цьому – 2 262 грн. [7]. Як стверджують експерти Європейської 
Бізнес Асоціації, основними проблемами для бізнесу в Україні залишаються: податкове 
навантаження, корупція, відсутність верховенства права, відсутність дерегуляції, яка не 
введена в дію, а лише задекларована у нормативно-правових актах.  

Результати нашого дослідження переконливо доводять, за оцінками міжнародних 
організацій Україна опинилася на найгірших позиціях міжнародних рейтингів за бідністю та 
соціальною нерівністю. Зокрема, за даними ООН, за межею бідності в Україні перебуває 
майже чверть населення, а прожитковий мінімум в Україні наближається до порогу бідності 
африканських держав. Крім того, внаслідок поглиблення економічно-політичної кризи 2014–
2015 рр. (військові дії та інші негативні події) значна частина населення України стала ще 
біднішою через інфляцію, втрату роботи  або необхідність втекти від збройного конфлікту 
(рівень безробіття станом на вересень 2014  р. становив 9,3%), що  зразу ж вплинуло на 
скорочення купівельної спроможності доходів населення, зростання масштабів абсолютної 
бідності та вразливості до різних форм бідності [13, с. 19-21]. Як зазначає дослідник 
Дем’янчук І.А., за медіанним підходом за рівнем середньодушового доходу, 31,7% населення 
в Україні можна віднести до середнього класу, 56,5% – до бідних і 11,8%  – до багатих [14, с. 
86]. 

Узагальнення досліджень рейтингів міжнародних організацій свідчить про те, що 
податкова система України є однією з найбільш складних, витратних та заплутаних в світі, 
що створює значні перешкоди для підприємницької діяльності. Так, аналіз індексу 
конкурентоспроможності України, який розраховує Всесвітній економічний форум (ВЕФ), у 
2013-2014 рр. доводить, що найбільш проблемними чинниками для ведення бізнесу в країні 
поряд із корупцією та бюрократією є податкова політика, зокрема податкове регулювання та 
розмір податків. За показником впливу оподаткування на бажання інвестувати, як   
визначено ВЕФ, Україна у 2014-2015 рр. зайняла 129 місце серед 140 країн світу (для 
порівняння: у 2013-2014 рр. – 145 місце серед 148 країн).  У 2015 р. за показником 
податкового навантаження на бізнес Україна посіла 118 місце серед 140 країн світу [15]. 

Крім того, щорічно Світовий банк і аудиторська компанія PwC у рамках рейтингу 
Doing Business проводять дослідження податкових систем у всьому світі, у якому 
враховується кількість податкових платежів, час, необхідний на їх сплату, а також загальне 
податкове навантаження на середнє підприємство, що не користується податковими 
пільгами. У рейтингу податкового навантаження на бізнес Україна у 2015 р. зайняла 107 
місце серед 189 економік, піднявшись за рік лише на одну сходинку, опинившись між Ганою 
і Республікою Фіджі. При цьому рівень податкового навантаження на прибуток модельної 



 240

компанії (Total Tax Rate) становив 52,2% (у середньому у світі рівень податкового 
навантаження становить 40,8%). За даними укладачів рейтингу, Грузія займає 40 місце (TTR 
– 16,4%), Вірменія – 41 місце (TTR – 19,9%), Росія – 47 місце (TTR – 47%), Білорусь – 63 
місце (TTR – 51,8%), Молдова – 78 місце (TTR – 40,2% ), Болгарія – 88 місце (TTR– 27%), 
Узбекистан – 115 місце (TTR – 41,1%) [16, с. 3]. Протягом 2015 р. на виконання обов’язкових 
податкових процедур вітчизняні підприємці витрачали 350 робочих годин (для порівняння: в 
2013 р. – 491 годину, а в 2011 р. – 736 годин). Проте, незважаючи на оптимізацію 
адміністрування податків, Україна поступається за показником витрат часу на виконання 
обов’язкових податкових процедур майже вдвічі Казахстану, Молдові, Білорусії  та Росії  
(табл. 6) [17]: 

Таблиця 6 
Рейтинг Paying Taxes 2016 країн Центральної Азії та Східної Європи [17] 

Країна 
Місце в 

загальному 
рейтингу 

Місце в регіональному рейтингу за 
критерієм витрат часу на 
виконання обов’язкових 
податкових процедур 

Витрати часу на 
виконання обов’язкових 
податкових процедур, 

год. на рік 
Македонія 7 1 119 
Косово 67 2 155 
Росія 47 3 168 
Білорусь 63 4 176 
Молдова 78 5 186 
Казахстан 18 6 188 
Узбекистан 115 7 193 
Азербайджан 34 8 195 
Киргизія 138 9 225 
Туреччина 61 10 226 
Ізраїль 103 11 235 
Сербія 143 12 244 
Таджикистан 172 13 276 
Вірменія 41 14 313 
Чорногорія 64 15 314 
Україна 107 16 350 
Албанія   142 17 357 
Грузія 40 18 362 
Боснія і Герцеговина 154 19 450 

 

Необхідно зазначити, що оцінка податкової системи входить також до складу 
методики розрахунку Індексу економічної свободи – показнику, який щорічно 
розраховується експертами американського дослідницького центру The Heritage Foundation 
та друкується діловим виданням The Wall Street Journal для більшості країн світу. Однак 
рівень економічної свободи в Україні за основними субіндексами у рейтингу-2015 має 
суттєві відмінності. Так, якщо за оцінкою трьох субіндексів – «Свобода зовнішньої торгівлі» 
(85,8 бали), «Фіскальна свобода» (78,7 бали) та «Монетарна свобода» (78,6 бали) – Україна 
випереджає середньосвітовий рівень (75,4; 77,4 та 75 балів відповідно), то за субіндексом 
«Інвестиційна свобода» (15 балів) Україна відстає від середньосвітового рівня більше, ніж у 
3,6 рази (54,8 бали). Попри це, значне відставання спостерігається також за субіндексами 
«Свобода від корупції» – у 1,7 рази та «Свобода фінансового сектору» – у 1,6 рази [18]. 

Погоджуємось з думкою  дослідника Безпалько І.Р., що неоднозначність та 
суперечливість вітчизняного податкового законодавства, часті його зміни поглиблюють 
існування тіньової економіки та корупційних схем, не зважаючи на високий рівень 
фіскальної свободи в Україні (за оцінюванням міжнародних експертів) [19]. Тому проведена 
реформа оподаткування в Україні в 2015 р. наразі виявилася формальною і реальних 
результатів для роботи бізнесу не принесла. Ключовими пріоритетами податкової реформи 
для бізнесу в Україні на 2016 р. стали: зниження податкового навантаження на заробітні 
плати та бізнес в цілому; спрощення податкового законодавства та процедур; боротьба з 
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корупцією у податкових органах; підвищення прозорості, справедливості та спрощення 
податкової системи; подальша економічна та фінансова стабілізація [7]. Проте, слід 
зазначити, що чергова та ризикована реформа оподаткування в Україні, проведена 
наприкінці 2015 р., принесла перші результати: у січні  2016 р. Державний бюджет України 
виконано з профіцитом 2,5 млрд. грн., що є доволі нетиповим явищем протягом останніх 
років. Темпи зростання податкових надходжень у січні  2016 р. перевищили очікування. 
Доходи Державного бюджету України в січні 2016 р. збільшилися на 32,6% р/р насамперед 
за рахунок податкових надходжень. Їх зростання на 37% р/р відбулося завдяки збільшенню 
надходжень від майже усіх основних податків, а їх динаміка була зумовлена як 
фундаментальними  чинниками, так і змінами в податковому законодавстві. Зокрема, 
надходження від податку на доходи фізичних осіб зросли більше ніж удвічі за рахунок 
уніфікації податкової ставки на рівні 18% та підвищення номінальних заробітних плат. 
Також вплинув ефект бази порівняння через неналагоджений механізм переходу на нові 
нормативи перерозподілу надходжень від цього податку між державним та місцевими 
бюджетами на початку 2015 р. Надходження від акцизного податку та ПДВ суттєво 
збільшилися, зокрема внаслідок певної активізації роздрібної торгівлі та імпорту, а також 
підвищення ставок акцизного податку на паливо та тютюнові вироби. Зростання надходжень 
від ПДВ супроводжувалося суттєвими обсягами його відшкодування, що дало змогу 
скоротити відповідну заборгованість. Разом з тим надходження від податку на прибуток 
підприємств різко зменшилися (на 77,5% р/р), що пов’язано зі зміною підходів до 
формування звітності, у т. ч. скасуванням авансової щомісячної сплати [20]. 

Отже, результати нашого дослідження переконливо доводять, що саме через 
фіскальну систему держава керує бізнесом, як професійний диригент оркестром, дає 
необхідні сигнали потенційним інвесторам, платникам податків для забезпечення 
збалансованого і динамічного розвитку національної економіки. Однак неефективність 
діючої податкової системи  (надмірний тиск на бізнес, нестабільна та незрозуміла система 
оподаткування, непрозоре  та неякісне адміністрування податків, неузгодженість, 
недосконалість законодавства,  поширені схеми ухилення від оподаткування, неефективність 
виявлення злочинів у сфері фінансів, несприятливе податкове середовище) спонукає до 
пошуку нових варіантів її реформування в Україні. Так, формування послідовної податкової 
політики в Україні, спрямованої на зменшення корупції, якість адміністрування податків, 
спрощення податкової системи, зменшення тиску на бізнес, покращення інвестиційного 
клімату є першочерговим завданням нинішнього уряду в Україні [2, с. 70]. Наразі Кабінет 
Міністрів України при широкій підтримці бізнесу та громадськості схвалив антикорупційний 
законопроект щодо удосконалення податкової системи в Україні. Як запевняють у Мінфіні, 
«метою законопроекту є підвищення якості адміністрування, тобто всього процесу 
нарахування сплати податків та взаємодії платника та податкової. Очікується, що 
результатом стане зменшення тиску на бізнес та створення нормальних умов для його 
розвитку. Цей пакет податкових змін є важливою частиною реформи Державної фіскальної 
служби, адже він прибирає можливості для системної корупції в податковій сфері» [10].  

Таким чином, результати нашого дослідження засвідчують, що  25-річний 
еволюційний шлях податкової системи незалежної України на кожному етапі відбивав ті 
першочергові завдання та намагання, які визначалися її економічною політикою з 
урахуванням трансформаційних процесів. Сучасний розвиток податкової системи України в 
умовах глобалізації світової економіки відбувається під впливом таких зовнішніх чинників 
як міжнародна фіскальна конкуренція та європейська податкова гармонізація. Результати 
дослідження генезису податкової системи незалежної України  дають змогу з’ясувати якісні 
зрушення, що відбулись під час її розвитку; розкрити сучасні тенденції у сфері 
оподаткування; виявити низку ключових проблем у фіскальній сфері; свідчать про гостру 
потребу в розробці ефективної податкової політики, пошук механізмів вирішення існуючих 
проблем на тернистому шляху її удосконалення; дозволяють сформулювати пропозиції щодо 



 242

створення системи законодавчих обмежень фіскальної політики та взаємоузгоджене, 
комплексне удосконалення всіх елементів податкової системи. Основними чинниками 
реформування вітчизняної податкової системи мають стати: створення сприятливих умов для  
бізнес-клімату (що за високих показників тіньової економіки є неможливим!!!), ефективне 
поєднання фіскальної, регулюючої та стимулюючої функцій податків, закладення основ для 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку суспільства [3, с. 253-254; 6, с. 18].  

Безумовно, створити ідеальну систему оподаткування  в  державі неможливо, проте 
можна значно наблизитись до подолання існуючих ключових проблем, максимально 
врахувавши світові тенденції у сфері оподаткування, виклики трансформаційних процесів на 
шляху до європейської інтеграції та сучасну специфіку економічних відносин у суспільстві. 
Сподіваємось, що тільки послідовна і виважена політика Міністерства фінансів України 
щодо реалізації ефективної податкової реформи в Україні (під впливом ефективно діючого 
громадянського контролю – бізнесу та громадськості!!!) створить сприятливе  податкове  
середовище для бізнесу,  що дасть поштовх для забезпечення економічного розвитку, 
збалансованості інтересів держави та платників податків і покращить інвестиційний клімат в 
Україні.  
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Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) мають важливе соціально-економічне 
значення для розвитку бізнес-середовища будь якої країни. Масштаб проблеми, пов’язаної з 
їх ефективним використанням в економіці та суспільстві розглядається як ключові складові 
національної стратегії, формування якої націлене на поліпшення рівня життя населення, 
якісне покращення рівня знань та посилення власної міжнародної конкурентоспроможності, 
адекватних і постійних інвестицій в інфраструктуру ІКТ [1, 2]. 

Фінансування ІКТ для цілей розвитку треба розглядати в контексті зростаючого 
значення ролі ІКТ не тільки як засобу комунікацій, а й як чинника, що сприяє розвиткові, та 
інструмента досягнення погоджених на міжнародному рівні цілей і завдань розвитку, 
включаючи «Цілі розвитку тисячоліття» [3, с. 1]. 

В таких умовах сьогодення постала необхідність розробки основ принципово нової 
екосоціоекономічної моделі розвитку суспільства, що є стратегічним пріоритетом державної 
політики. Зважаючи на кризовий стан економіки країни найбільш вдалою моделлю розвитку 
приватного сектору економіки сфери зв’язку та інформатизації (СЗІ) буде змішана модель 
регулювання ринку, що складатиметься із системи державного регулювання та системи 
ринкової саморегуляції. Впровадження такої моделі повинно супроводжуватися достовірною 
оцінкою реального стану підприємств, виробленню ефективної стратегії розвитку ринку та 
здійсненням дієвого державного контролю (нагляду) за роботою механізмів реалізації 
сформованої економічної політики.  

Теоретичним базисом для створення такої моделі може виступити концепція Бушра, 
згідно з якою фундаментальними напрямами роботи є:  

1) орієнтація на потреби громадянина і клієнта (наскрізний/цілісний менеджмент 
якості/Total Quality Management); 2) необхідність зниження витрат та підвищення 
результативності процесів (раціональна організація процесів); 3) управління, орієнтоване на 
кінцевий продукт чи досягнутий ефект на виході, а не на ресурси на вході (бюджети, 
витрати); 4) розмежування стратегічного (політичного) та оперативного рівня (органи, 
відомства); 5) розподіл функцій надавача послуг (провайдера) і фінансиста послуг 
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(грошодавця); 6) створення структур управління, близьких за характером до концерну; 7) 
замовлення на послуги (контракти) структур, що надають послуги з метою реалізації 
економічних завдань в інтересах загалу; 8) конкуренція на внутрішньому ринку, зовнішній 
розподіл замовлень; 9) контроль на відповідність критеріям якості та результативності 
(контролінг); 10) практика немонетарних стимулів і оплати праці за результатом. 

Удосконалення системи державного регулювання діяльності підприємств СЗІ через 
модернізацію її економіко-правового механізму доцільно здійснити шляхом: демонополізації 
ринкової системи та стимулювання здорової конкуренції, спрощення доступу на ринок нових 
суб’єктів; забезпечення надходження інвестицій із метою розроблення і втілення в життя 
інноваційних проектів; створення Національної інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури (НІКІ) та індустріальних парків, часткового державного кредитування 
проектів будівництва об’єктів та споруд зв’язку та інформатизації в сільській місцевості; 
державного регулювання кіберпростору на регіональному та національному рівнях; 
створення умов для виникнення позитивних екстерналій; проведення державою зваженої 
тарифної політики; упровадження для операторів (провайдерів) телекомунікацій 
компенсованих знижок на регульовані державою тарифи на надання послуг, на ставки 
оподаткування для суб’єктів господарської діяльності в сільській місцевості; оптимізації 
процесу надання телекомунікаційних послуг за технологіями бенчмаркінгу; залучення 
регіональних операторів, провайдерів телекомунікацій місцевого рівня для втілення в життя 
державних проектів зв’язку та інформатизації; запровадження програмно-цільового методу 
планування бюджетування та інвестування; створення привабливого інвестиційного клімату 
для інвесторів; створення державних підприємств на засадах державно-приватного 
партнерства та застосування концесійних угод; регулювання співвідношення між експортом 
та імпортом технічних засобів телекомунікацій та послуг; модернізації способів здійснення 
моніторингу та статистичного аналізу; створення постійного інтерактивного зв’язку 
державного регулятора з суб’єктами ринку, споживачами послуг із метою отримання 
достовірної інформації про стан ринку; створення інструментів гарантування безпеки 
(економічної, інформаційної, особистої). 

Необхідність втілення в життя цих прогресивних завдань потребує від держави 
створення таких економічних умов, що здатні забезпечити запровадження комплексного 
механізму державного регулювання в нових умовах. Фундаментом для їх вирішення є 
створення в державі НІКІ. Структурно НІКІ має складатися з: Національного 
координаційного центру НІКІ; регіональних державних центрів інфокомунікацій, логістики 
та оповіщення; міських державних центрів обміну даними (ЦОД); районних державних 
ЦОД; державних ЦОД сільських (селищних) рад. Зона обслуговування НІКІ повинна 
охоплювати територію відповідальності регіональних центрів інфокомунікацій, логістики та 
оповіщення (вузлів передачі даних) органів державної влади (місцевого самоврядування) 
всіх адміністративно-територіальних одиниць України. 

НІКІ повинна забезпечити функціонування і захист ринку, державного спеціального 
зв’язку і передачі даних та втілення основних принципів державного управління в межах 
інтерфейсів: «влада для бізнесу», влада для громадянина», «бізнес для бізнесу», «бізнес для 
громадянина», «громадянин для громадянина».  

Основні цілі створення, забезпечення функціонування та розвитку НІКІ співпадають 
із цілями розвитку інформаційного суспільства в Україні, а саме: підвищення стійкості 
розвитку, конкурентоспроможності економіки, добробуту та якості життя громадян; 
зміцнення державних гарантій реалізації прав громадян, створення рівних можливостей для 
доступу до інформації; підвищення ефективності та прозорості державного, регіонального та 
муніципального управління; підвищення якості соціального захисту, охорони здоров’я, 
освіти, культури, охорони навколишнього середовища тощо; створення умов для збереження 
і розвитку культурної різноманітності та самобутності народів, що проживають в Україні; 
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протидію загрозам використання ІКТ для нанесення шкоди національним інтересам України 
[4]. 

Основними стратегічними напрямками створення і розвитку НІКІ є: формування 
єдиного кіберпростору та на його основі інформаційного простору, у тому числі для 
вирішення завдань соціального захисту, медичного обслуговування населення, підвищення 
якості освіти, забезпечення потреб державного управління, правопорядку, оборони країни і 
національної безпеки; забезпечення суб’єктів інформаційного суспільства сучасними 
високоякісними інформаційними та комунікаційними послугами; забезпечення інтеграції 
НІКІ до глобальної інформаційної інфраструктури, залучення громадських спілок до 
управління місцевими телекомунікаційними мережами та їх експлуатації. 

Необхідно зазначити, що вартість НІКІ та щорічні бюджетні витрати на утримання 
різних міністерств та відомств після введення НІКІ в експлуатацію будуть значно зменшені 
за рахунок перерозподілу та залучення до проекту частини фондів органів публічної влади. 
Оптимізація витрат ресурсів за цим проектом забезпечується за рахунок перерозподілу 
наявних державних телекомунікаційних та інших ресурсів і залучення вільних сегментів 
інформаційно-телекомунікаційних мереж приватних операторів телекомунікацій у загальну 
інфраструктуру на засадах державно-приватного партнерства. Відбір таких операторів 
доцільно здійснювати за визначеними вимогами на основі відкритих тендерних процедур у 
кожному окремому регіоні з переважною участю регіональних та місцевих операторів. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про індустріальні парки», діяльність у сфері 
інформації та телекомунікацій державою віднесено до інфраструктури індустріального 
(промислового) парку [5, с.1]. Отже, пріоритетним для підприємств СЗІ буде створення ними 
громадських спілок та формування місцевих індустріальних парків. Інтерес бізнесу криється 
в можливості надання державі в оренду власних каналів передачі даних до кожного з центрів 
обробки даних НІКІ та в отриманні взаємовигідних пропозицій щодо концесійних 
пропозицій і модернізації та експлуатації державних інформаційно-телекомунікаціних 
мереж. 

Складовими економіко-правового розвитку підприємств СЗІ повинні стати: сучасна 
ефективна система адміністрування і взаємодії, побудована на основі законодавства, нових 
технологій; досконала система надання послуг, контролю стану екобезпеки, надійна система 
попередження про надзвичайні ситуації; екологізація діяльності управлінців і всіх верств 
населення у відповідності до загальновизнаних пріоритетів людства та сучасних вимог 
життя. При цьому, першочерговим є створення експериментальних індустріальних парків та 
регіональних центрів інфокомунікацій та логістики, що знаходитимуться в складі майбутньої 
національної інфокомунікаційної інфраструктури, подальші дослідження їх функціонування. 
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Під час визначення можливих наслідків запропонованих нових податкових 
впроваджень доцільним є використання методів податкового прогнозування. Складанню 
таких податкових прогнозів передують збирання та облік даних, щодо окремих факторів, які 
впливають на суму податкових стягнень, її динаміку та структуру. 
Основними факторами впливу на динаміку податкових надходжень, на думку авторів, є: 

 зміни законодавства, щодо податкових ставок, знижок, пільг, заліків, регламенту 
обліку та відображення у звітності доходів та видатків платників податків; 

 динаміка промислового виробництва: зростання або зменшення сукупного 
виробництва та окремих галузей, причини, що викликали такі зміни; 

 демографічні зміни: чисельність та вікова структура населення,розмір та структура 
доходів, розподіл трудових ресурсів за регіонами та галузями, вік та рівень освіти; 

 розвиток технологій, який впливає на структуру майна та капіталу платника податку, 
зміни вартості майна, його видова та вікова структура; 

 зміни державно-кредитної та митно-тарифної політики: ставка рефінансування НБУ, 
рівень інфляції, банківська ставка за депозитами, митні тарифи експортно-імпортних 
операцій та т.і. 
Таким чином, отримавши необхідну цифрову інформацію про зазначені фактори та 

порівнявши її з відповідними даними про податкові надходження, можна отримати 
багатофакторну модель залежності податкових надходжень.  

Під час визначення ефективності податкових пільг необхідно враховувати зміни, що 
відбулися під впливом нових або реформованих преференцій. Преференції можна вважати 
ефективними, якщо їх надання за інших незмінних умов викликало збільшення податкових 
надходжень до бюджету у порівнянні з базовими надходженнями. 

Показниками, які доводять ефективність пропонованих податкових преференцій, 
можуть бути: 

 розширення податкової бази; 
 співвідношення бюджетних втрат та додаткових надходжень; 
 збільшення податкових доходів бюджету. 
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Оскільки впровадження додаткових податкових преференцій може спричинити втрати 
доходів бюджету у поточному періоді, обов’язковою умовою забезпечення ефективності 
додаткових податкових пільг є збільшення податкових надходжень у довгостроковому 
періоді. Таке збільшення доходів бюджету відбудеться лише у випадку спрямування 
отриманої за рахунок зменшення податків частини прибутку на розвиток, вдосконалення та 
зростання виробництва. Окрім того, впровадження додаткових преференцій сприятиме 
залученню в економіку додаткових інвестицій з інших галузей, регіонів, країн та 
спрямуванню їх на створення нових виробництв, реконструкцію та розширення діючих. 

Розрахунок ефективності додаткових податкових преференцій пропонується 
виконувати за допомогою наступної моделі [3]: 

)1( prtППРB inin          (1) 

або 
tprППРB inin  )(        (2) 

Дана модель передбачає обов’язковою умовою використання платником податку 
додаткових сум прибутку, утворених внаслідок зменшення податку, у розвиток 
інвестиційної діяльності. 

де Bin  — величина зменшення податкових надходжень внаслідок впровадження 

преференцій з податку = втрати бюджету у і-у році = додаткова сума, що залишається у 
платника податку у (і + 1)-у році; 

ППР – податкова база з податку на прибуток. 
t — ставка податку на прибуток (%); 
pr — величина преференції (даний вираз може бути модифікованим, його зміни 

залежатимуть від форми надання податкової преференції: у першому випадку преференція 
являє собою зменшення податкової ставки, у другому – податкову знижку). 

)1()1( prtrBB inin  ,      (3) 

або 
tprrBB inin  ))1(( ,         (4) 

де r - рентабельність виробництва; 
Bin – зміна податкових надходжень внаслідок збільшення податкової бази у (i + 1)-у 

році. 
Таким чином, зміни податкових надходжень у наступні роки можна записати так: 

)1()'1(1 prtrBB i
in

i
in   ,       (5) 

або 
tprrBB i

in
i
in   )))'1(1 ,         (6) 

де Bi
in  — зміни податкових надходжень у базовому періоді внаслідок надання 

податкових преференцій; 
Bi

in
1  — зміни податкових надходжень внаслідок збільшення податкової бази у 

наступному за базисним році. 
Зауважимо, що при цьому слід враховувати наступні умови: 
1. Приріст податкових надходжень у наступному році повинен бути більшим за 

втрати бюджету у поточному. 
2. Під час розрахунків бюджетних доходів необхідно здійснювати дисконтування 

(врахувати залежність вартості грошей від часу). 
3. Врахувати мультиплікаційні ефекти для економіки. 
Отже, ефективність податкових пільг можна розраховувати за період не менший ніж 

3-5 років. 
Оскільки у розрахунках податкових надходжень фігурують прогнозовані доходи 

бюджету, авторами пропонується для врахування залежності вартості грошей від часу 
використовувати методику дисконтних обрахувань, що застосовується у інвестиційному 
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аналізі. У цьому випадку у ролі майбутніх грошових потоків варто розглядати майбутні 
податкові доходи бюджету. 

Під час виконання дисконтних розрахунків податкових доходів бюджету 
використовується ставка дисконтування R, яка враховує можливі ризики та втрати у разі 
відмови від альтернативних проектів та дозволяє перераховувати майбутні доходи бюджету 
у поточну вартість. Зауважимо, що ставка дисконтування повинна враховувати рівень 
інфляції та мінімальну прибутковість, яка забезпечує захист від ризику втрати вкладених 
коштів.  

Під час перерахунку майбутніх доходів бюджету у поточну вартість 
використовується формула: 


 


n

t
tr

CF
NPV

1 )1(
     (7) 

 
де NPV (net present value) — чиста поточна вартість податкових доходів; 
CF (cash flows) – фактичні податкові надходження за плановий рік; 
R – дисконтна ставка (у частках одиниці); 
t — кількість років, у продовж яких очікуються грошові надходження. 
Мультиплікаційний ефект означає вплив на різні показники економіки, який 

спричинили зміни податкових ставок. Збільшення коштів, які залишаються після сплати 
податків у платників, збільшує суми інвестицій у економіку, а зростання інвестицій сприяє 
зростанню споживання товарів та зростанню інвестицій у майбутніх періодах виробництва. 
Такий процес буде багаторазово повторюватися, проте на кожному наступному етапі сума 
коштів, спрямованих на споживання зменшуватиметься внаслідок збільшення частки коштів 
спрямованих на заощадження (інвестиції). 

Поряд із цим існує поняття «ефекту прискорення розвитку», суть якого полягає у 
тому, що збільшення частки доходів підприємства, яка використовується для інвестування (а 
надання податкових преференцій обумовлено вкладенням у інвестиційно-іноваційну 
діяльність більшої частини доходів, які залишаються у розпорядженні підприємства після 
оподаткування), прискорює зростання як самих доходів, так і тієї їх частки, яка 
спрямовується на інвестування. Коефіцієнт лямбда λ (акселератор) показує суму інвестицій, 
зумовлених зростанням доходу: 

Y

I


 ,       (8) 

де I — сума інвестицій;  
Y – зміна доходу. 

Отже, коли відомо абсолютний об’єм капіталовкладень поточного року, за 
допомогою акселератора можна визначити величину приросту доходу у наступному році. 
Таким чином, оцінюючи ефективність використання податкових преференцій потрібно 
враховувати поправку на коефіцієнти мультиплікатора, акселератора та оборотності 
капіталу у кожній окремій галузі. 
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The article presents main results of the development and approbation of methodological approaches to 
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Among the most important risks, which, under modern conditions, are characterized by 
catastrophic consequences, are threatening economic imbalances8 that may lead to declining 
economic dynamics, volatility of financial markets, lowering of the standards of living and spread 
of the crisis. A large number of outstanding economists, in particular B.Bernanke, L.Salahitdinova, 
I.Deniz, and L.Laeven, prove that it is exactly the global and regional economic imbalances that 
became factors in the spread of the global financial crisis of 2008-2009. 

In recent decades, economic imbalances and external shocks have been particularly 
characteristic for developing economies and emerging markets9, because their economies are less 
diversified, have lower savings rate, and less developed national financial systems. Besides, those 
markets are largely open, and the existing mechanisms that should mitigate the impact of the factors 
of economic instability and block their distribution channels, are not enough efficient and need 
further development. 

Nowadays, there is an increasing need for development and practical implementation of 
new concepts and methodological approaches to identify and evaluate dangerous economic 
imbalances10 for timely warning of crises and negative trends of economic development. To solve 
this task, developed countries have used mechanisms and guidelines for timely identification of 
large and persistent macroeconomic imbalances. For instance, G20 countries have agreed to 
implement indicative guidelines [1], which have been developed with the help of finance ministers 
and central bank governors of 19 countries and of the European Union. Besides, one of the key 
components of the European economic governance framework is the Macroeconomic Imbalance 
Procedure (MIP) [2]. MIP is a surveillance mechanism to prevent the emergence of harmful 
macroeconomic imbalances and correct existent imbalances. 

Key indicators of economic imbalances11 and their thresholds can not be used for countries 
that are not part of the G20 and EU because there are differences between countries by: geographic 
location, historical evolution, area, provision of resources, degree of integration in the global trade, 

                                                 
8 Economic imbalances are deviations of macroeconomic parameters from the overall balance (equilibrium) that arising 

from the influences of a number of external and internal factors (political, economic, trade, financial, investment, 
social, technological etc.) on the country’s economic development Existence of threatening economic imbalances in 
the global economic system demonstrates the need for their timely identification8 and prevention of adverse effects. 

9 Emerging type economies are those developing economies, which are characterized by a large effective area, high 
economic growth rates, instable overall political situation, and volatility of foreign economic activities. 

10 Quantitative detection of imbalances that may increase threat to the people’s living standards, increase the probability 
of an economic shock, i.e. harmful imbalances. 

11 The indicators of economic imbalances will be considered those economic indicators, whose change or move beyond 
their established limits indicates an increase or decrease in the probability of a crisis. In this case, the threshold 
values are defined as quantitative parameters describing the permissible level of security of an economic system. 
The calculated indices of the above mentioned parameters are compared with their "threshold" values and thus 
characterize the critical economic imbalances. Assessment of economic imbalances forms the basis of 
macroeconomic policy analysis  in the unstable economic situation both for developed and emerging markets. 
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level of economic development, economic structure, etc. These differences can cause various 
dynamics of macroeconomic indicators before crisis for different groups of countries and different 
time periods. Consequently, scientific literature shows the advisability of the solution of the 
problem of identification of imbalances for the certain group of countries with similar "emerging-
type" properties. 

To classify 57 countries into homogeneous groups by the characteristics of determination of 
an emerging economy, cluster analysis was used. We proposed the following classification criteria: 
index of political instability, GDP per capita, index of ease of doing business, investment risk, 
economic growth, global innovation index, and the country’s area. 

From the experimental results obtained, it follows that, Ukraine may be placed in the group 
of countries (Ukraine, Armenia, Estonia, Latvia), where Estonia and Latvia, by FTSE12 
classification, have characteristics of developed emerging markets (advanced emerging markets). 
Overall, based on the results of our cluster analysis, Ukraine has a potential for formal admission to 
the relevant group of countries with emerging economies (e.g., the group of marginal markets 
(frontier markets)), although the identified potential in Ukraine will probably fail to realize in the 
next future due to the extremely complex conditions primarily caused by the economic situation of 
political tension and social unrest in the country and, according to FTSE, a noticeable lag in the 
development of the national stock market. 

It is exactly for the group of countries consisting of Ukraine, Latvia, Estonia, and Armenia 
which, by the results from cluster analysis are characterized by similar levels of emerging economy, 
that we made selection and evaluation of the indicators identifying dangerous economic imbalances. 
The analysis of these indicators can be considered as a possible scenario of the early warning of 
negative trends in the domestic economy. 

The information base for the evaluation of the model parameters have been formed from 
annual data by International Financial Statistics of the IMF for 1999-2012. The indicators are ratios 
of nominal or index indicators. 

Assuming that threatening imbalances are the direct cause of the crisis, but also using the 
concept of index pressure on the currency market, the class of econometric models of longitudinal 
binary type and signal approach, we have concluded that the most adequate for the purposes of 
prediction, in our study, is the three-factor (panel) logit-model. Based on the F-test and Durbin-
Hausman-Vue test, we proved that panel data model with fixed effects has better quality 
characteristics than the model (pooled model) with a total cross section (F-test showed that the 
values of the unique sections have statistically significant differences between each other) and the 
random effect model (no reason to reject the null hypothesis of intergroup correlation so it is 
inappropriate to introduce random effects into the model). And the linear model takes the form: 

ititit
T
jit xxxx 541 10,361,298,4  ,   (1) 

where the variables chosen as indicators - potential predictors of negative trends in the 
economy include ratios:  itx1 GDP growth (%) to the growth rate of money and quasi-money (%); 

 itx4 bank loans (at current prices in US dollars) to GDP (at current prices, US dollars);  itx5  
bank loans (increase over previous year, %) to inflation (consumer price index, average annual, 
%). Limit values for these variables are presented in Table. 113. 

In this case, the calculated values of the criterion of "noise/signal" are as follows: for 
Armenia – 0,0833, for Estonia – 0,3000, for Latvia – 0,2728 and for Ukraine – 0,7273. In general, 
for the whole group, the relationship of "noise/signal" was estimated at 0,5455. Thus, the obtained 
values exceed zero, and are significantly and sufficiently lesser than unity, so the proposed three-
factor model (1) can be considered suitable for predicting the likelihood of crises in the selected 
emerging-type economies and evaluated thresholds can be used for early warning of threatening 
economic imbalances. 
                                                 
12 Financial Time Stock Exchange. 
13 Limit values (respectively max and min) were evaluated using the formula: indicator’s average  value  2 * standard 

error. 
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Table 1 
Limit values of indicators potential predictors of negative trends (model 1) of the development 
of emerging-type economies in the cluster group consisting on Armenia, Estonia, Latvia, and 

Ukraine 
Indicators ratios 

itx1  itx4  itx5  country 

min max min max min max 
Armenia 0,6847 1,2193 0,0387 0,1233 0,5809 1,4789 
Estonia 0,4802 1,3078 0,2720 0,6368 0,9542 1,6284 
Latvia 0,8072 1,0571 0,1514 0,5939 1,2464 1,5029 
Ukraine 0,6272 1,0119 0,2062 0,3573 0,6934 1,5376 
Whole group 0,6095 1,1894 -0,0185 0,6134 0,7530 1,6526 
Source: author's calculations.  

 

On the basis of binary choice models and the concept of index pressure on the exchange 
market, we also developed a three-factor probit-model to identify additional indicators of the spread 
of negative trends in Ukraine’s economic development [3]. In this model, the indicators include: 
national stock indices during period t; Brent index of oil price, USD/barrel; and the ratio of current 
account balance to GDP. These macro indicators were used to assess the likelihood of economic 
crisis in Ukraine in the short term. The results of experimental calculations for the developed 
models have shown that, in the negative scenario of the macroeconomic situation, there is a high 
likelihood of financial crisis in Ukraine in 2016. 

On the whole, the estimated indicators of economic imbalances in 2016 signaled the 
presence of general macroeconomic imbalances in Ukraine, which gives reason to expect a decline 
in economic dynamics. Let us analyze possible negative effect on the development of Ukraine’s 
economy. 

First, Accelerated growth of prices on global energy markets will lead to increased tariffs for 
natural gas for the population, will aggravate the problem of high inflation in Ukraine, which, 
undoubtedly affect the financial market, and, in particular, the bond market through the leveling of 
the income on them (decreased confidence on the bond market will worsen the condition of 
Ukraine’s financial market). 

Secondly, Ukraine’s transition to the flexible exchange-rate regime, which, according to the 
analysis of literature sources, is related to a considerable number of threats(in particular, the raw 
material orientation of Ukraine’s export, this country’s underestimated currency unit relative to 
purchasing power parity, which provokes lowering of the raw material value on the international 
market, and import of production with a high share of value added whose prices remain stable and 
high) and promotes the redistribution of Ukraine’s national income in favor of this country’s trade 
partners. As a result, Ukraine’s economy will face an increasing problem of the search of funds to 
finance the negative balance of current account, as well as the decrease in the revenue part of the 
budget. 

Thirdly, Decrease in the investment attractiveness of Ukraine’s economy for foreign 
investors, which may become a consequence of the output decline and may have a negative effect 
on the development of the financial market, macroeconomic stability, balance of payment etc. 

The above mentioned risks, in particular, the possible reduction of this country's exports, 
increase in the energy prices, and lower stock indexes considerably raise the probability of negative 
tendencies in the development of Ukraine’s economy in the short run. Thus, it is advisable to define 
measures of macroeconomic policy to level such tendencies. Among them: 

— strengthening of Ukraine’s energy independence, accelerated development of the 
energy sectors; 

— reorientation of the raw material character of Ukraine’s economy to the production 
of items with a considerable share of value added, which should withstand competition not only on 
the domestic market, but also on the global one; 

— the National Bank’s weighted decision on the exchange regime in Ukraine, in 
particular, an assessment maintaining the regime of floating exchange rate; 
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— promoting efficient development of Ukraine’s stock market etc. 
Thus, the government and the National Bank of Ukraine should take corrective measures to 

avoid the expected negative tendencies of the development of Ukraine’s economy: first, 
competition on the domestic market should be supported through lowering a considerable number 
of administrative barriers, simplifying the procedure for registering organizations and private 
entrepreneurs, reduction of the list of the licenses activities etc. Secondly, solution of the problems 
hindering innovative activities of Ukraine’s enterprises should be given. In particular, it concerns 
the instability of political situation, lack of efficient mechanisms for state regulation and control 
over the attraction of foreign investments, the imperfect character of the corresponding legal base 
etc. 
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A systematic approach to research was developed in the postwar period and was associated 
with the representation of the object as a set of interconnected subsystems and components. The 
concept of the system ranged from a plurality of parts somehow related to each other more closely 
than with the environment, to the organic unity, united by a common purpose. The second 
understanding of the system belongs to the biologist Ludwig von Bertalanffy [1], and that it was 
productive for the majority of scholars. AI Uyomov (а.И. Уемов) system defined as "any object 
that has something to do with having a predetermined system-property" [2, p. 120]. The ratio of 
regulating the interaction of elements, defined as the structure. It is understood as kind of "ordering 
system, which is stable (invariant), relatively well-defined its changes, change" [3, p. 21]. 

Invariance - quite strict rule, but it is determined by a system-property derived from the 
purpose of the formation of the system. However, it is extremely convenient for the simulation. The 
rigidity of the structural links directly involves the use of logical analysis, up to the formal logic 
unit, to display the interactions of objects, their descriptions with the prospect of the construction. 
The logical model is the basis for creating flowcharts for future software descriptions. 

The model and program - the concept is not identical, but connected to each other. The 
model represents our perception of the object, ie, subjective, if formed by one person, conceptual, if 
a group of people, hypothetical - a large group, and can become a theory, if supported by the 
scientific community. It is known that the model must contain two main features - to be connected 
with the base system and provide new knowledge about it. Furthermore, the object display system 
has a set of properties (or quality, or sides), each of which may be the basis of the model building. 
The depth (width) of the model depends on how many object properties than the core included in 
the description. The primary model is "flat", because only takes into account the basic structural 
relations. As the consideration of other properties of the system, it acquires a "volume". Volume 
model more viable in terms of displacement of an object. In certain cases it is taken for the object 
itself and in this respect it can be a long enough time. 

Our aim in this paper is to show the differences in the application program and matrix 
models of systems and the possibility of the organization of their interaction. 

Program models are widely infiltrated into modern life in connection with the spread of 
computer technology, which allows to expand their use is increasingly the field of applications, 
thanks to the simplicity of the description of the relationship of subsystems and components. They 
fully meet the definition of AI Uyomov as are based on mainly one main system-forming 
properties. The ratio describes the ratio, binding elements, or subsystems on the property, 
eventually acquiring predukazatelny view (meaning the regulations). Standards like the prophecies, 
becoming self-sufficient value and become the basis for planning, forecasting, and general life of 
the organization, giving a conservative type of model. At the heart of the conservative model is an 
invisible sphere of secondary and tertiary relationships defined by regulations. In recent years, this 
sector made called egregore, ie some form of mental energy-type orienting fallen under its influence 
people to act a certain way [4]. 
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The flat model, thus trying to create the volume to inhale a life exist in the same autonomous 
system as the media to form a sub-systems and components. For the creators (programmers), it is 
certainly convenient, since relatively simple to develop in the future to optimize the management, 
by shifting from "manual" to "automatic". Inherent conservatism is both strong and weak side. The 
strong point is freedom for the media to operate within established regulations and standards ( 
"everything that is not forbidden"), which forms a specific behavioral stereotype. Weakness - the 
complexity of the changes in the structural relationship, the provisions in the base model, during the 
creation and debugging. 

The key concept in this formation is the attitude. Relationship of elements take qualitative or 
quantitative values. Qualitative (more – less, warmer - colder, the better - worse - another's, etc.) 
can be quantified through a points system. Quantitative well established mathematically or 
statistically, and the program tries to keep a steady parity. There is a rigid structure that work 
against change. 

Program models prevalent in the world today. Among them legitimately include faith-based, 
socio-political, cultural, economic, technological, family, household and so on. Let us try to analyze 
some of them. 

Faith-based models can be classified as the most severe. Egregor religion trying to spread to 
the maximum range to include a new elements for the purpose of supply of energy through the 
neophytes. Used as a missionary activity, and strong-arm methods, including violence. Inclusion in 
egregor neophytes brings new ideas, which he actively resists. Therefore, in the first place 
nominated canon, dogma, fundamentalism, around which there is a struggle. 

Program denominations international, does not recognize geographical and ethnic 
boundaries. In socio-political terms it close state formations such as empires, with the exception that 
the geographical boundaries of their identified. Egregor empire is also based on a basic dogma of 
certain values, which are the link elements, attitude, but not limited to the religious and social, 
household, etc. of Empire -. Disambiguation, one of the meanings of which - the immutability. 
Byzantium continued to be an empire, owning only Constantinople. Nation-states are connected 
with nature, is largely determined by the boundaries of landscape habitat. They are based on the 
culture of nature that defines the basic relationship. 

Economic programs derived from egregors higher order. For example, based on relations of 
capitalism laid the priority of private property, imperialism -. The freedom of movement of goods, 
labor, capital, etc. In the USSR system countersigned by the law of planned and proportional 
development. In contrast, technology programs have the property of universality. metal production 
models, production and refining are identical under different conditions. Relationship of elements in 
them are put technological factors determining the rationality and efficiency. Technocratic egregor 
to work with them. If the technology being sold "turnkey", that together with them and sold 
egregore 

Program models are highly resistant and seem indestructible. However, watching them for 
long periods of time, we see that they do not last forever. So, L.N. Gumilyov (Л.Н. Гумилев) 
assigns ethnicity program 1200-1500 years of existence [5]. In our opinion, the problem is the 
existence of the lining of programs in the form of matrix models. 

At first glance, the matrix model - it's the same program. But they have a significant 
difference. Matrix, although based on the same set of relations and ratios of coefficients, but have a 
free column members. Thus, they gain autonomy, which corresponds to the basic rule of the 
system-structural analysis - the item is not completely included in the system and is part of several 
systems [3]. The element includes a portion of the object's properties, not considered programming 
model. Thanks to the autonomy of the elements (subsystems) are able to change yourself, and, 
consequently, to change attitudes and norms in the main system, to fall out of it, which leads to 
malfunction. Tightening makes the breaking system and the failure to take decisions - blurs. 
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Conclusions. 
1. The transfer of the program model, built on one object to another object is impossible 

because it violates one of the main bases of modeling method. An example is the attempt to spread 
American-style democracy on other countries. 

2. Adaptation programming model on another object can be given its inherent properties, 
which, in the terminology used by us, means merging program model with matrix. The result is the 
formation of "the matrix of the lens' convex upper part of which contains adscititious egregore, and 
the bottom - egregor new object. An example is the dual faith in Russia [4], combining Christianity 
with pagan substrate. In England - Norman Connect program Saka. 

3. Tough program for long periods show instability, the matrix of the lens - the ability to 
adapt. "Deceased" along with native imperial Byzantium program was revived in Muscovy during 
the reign of Ivan III and Sophia Paleologos (the concept of the "Third Rome"), being secondary to 
the base matrix carrier. 
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У статті здійснено контент-аналіз заходів державного регулювання розвитку автомобілебудування 
та ринку продажу автомобілів. Виявлено, що «універсальними» (тими, на необхідність яких найчастіше 
наголошують у наукових працях учені-економісти) заходами державного регулювання розвитку 
автомобілебудування та ринку продажу автомобілів є: цільове комплексне програмування, регулювання ставок 
ввізного мита, удосконалення нормативно-правової бази, надання податкових пільг, державне кредитування, 
державна порука перед кредиторами, державне субсидування та компенсація витрат на НДДКР. 

Ключові слова: автомобілебудування, ринок продажу автомобілів, державне регулювання 
 

In the article the content-analysis of the measures of the state regulation of development of the automotive 
industry and automobiles sale market is provided. It was discovered that the "universal" (those are often emphasized in 
the scientific works of scientists-economists) measures of the state regulation of development of the automotive industry 
and automobiles sale market are: target complex programming, regulation of the rates of import duty, improvement of 
the legal framework, providing of the tax benefits, government crediting, government guarantee for creditors, state 
subsidizing and compensation of the costs on the works for research and development. 

Keywords: automotive industry, automobiles sale market, state regulation 
 

Автомобілебудування є провідною підгалуззю машинобудування в Україні, роблячи 
значний внесок у формування валового внутрішнього продукту держави. Зокрема, як 
показали попередні дослідження [1], в середньому обсяг реалізованих транспортних засобів 
становить близько 12% обсягу реалізованої продукції вітчизняного машинобудування та 
близько 1% обсягу реалізованої промислової продукції в Україні. 

Разом з тим, нині вітчизняне автомобілебудування переживає скрутні часи, про що, в 
першу чергу, свідчить значне зменшення обсягів виробництва легкових автомобілів, 
вантажних автомобілів і автобусів (рис. 1-3). 
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Рис.1. Обсяги виробництва легкових автомобілів провідними автовиробниками 

в період 2009-2015 рр. (побудовано за даними [2]) 
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Рис.2. Обсяги виробництва вантажних автомобілів провідними 

автовиробниками в період 2009-2015 рр. (побудовано за даними [2]) 
 

Як бачимо з даних рис. 1-3, нині у вітчизняному автомобілебудуванні мають місце 
кризові процеси, що актуалізує необхідність нагальної активізації державної підтримки 
автовиробників і забезпечення їх конкуренто-проможності на національному ринку продажу 
автомобілів. 

Утім, розробка ефективних заходів державного регулювання розвитку 
автомобілебудування та ринку продажу автомобілів потребує попереднього акумулювання 
наявних знань, що актуалізує проведення контент-аналізу таких заходів, представлених у 
наукових працях учених-економістів. 

Метою статті є здійснення контент-аналізу заходів державного регулювання розвитку 
автомобілебудування та ринку продажу автомобілів. 

Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці вітчизняних 
вчених, матеріали періодичних видань, ресурси Internet. 

При проведенні дослідження використано метод аналізу та синтезу, метод індукції та 
дедукції, монографічний метод, системний підхід. 
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Рис. 3. Обсяги виробництва автобусів провідними автовиробниками  

в період 2009-2015 рр. (побудовано за даними [2]) 
 

Контент-аналіз  це якісно-кількісний метод вивчення документів, який 
характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у 
квантифікаційній обробці тексту з інтерпретацією результатів.  

Виділяють два основних типи контент-аналізу: кількісний і якісний. Якщо кількісний 
аналіз націлений на виявлення частоти окремих тем, слів або символів, що містяться у тексті, 
то якісний аналіз пов'язаний з фіксуванням нетривіальних висловлювань, мовних інтонацій з 
розумінням цінності змісту повідомлення [3]. 

Контент-аналіз дозволяє отримати об’єктивні дані, тому його використання є 
доцільним для реалізації поставленої мети дослідження. 

У табл. 1 наведено результати контент-аналізу заходів державного регулювання 
розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів. 

Як бачимо з табл. 1, «універсальними» (тими, на необхідність яких найчастіше 
наголошують у наукових працях учені-економісти) заходами державного регулювання 
розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів є: цільове комплексне 
програмування, регулювання ставок ввізного мита, удосконалення нормативно-правової 
бази, надання податкових пільг, державне кредитування, державна порука перед 
кредиторами, державне субсидування та компенсація витрат на НДДКР. 
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Таблиця 1 
Контент-аналіз заходів державного регулювання розвитку автомобілебудування та 

ринку продажу автомобілів 
Автор (автори) 

Заходи 
[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Частота 

цільове комплексне 
програмування 

          8/10 

удосконалення 
нормативно-правової 
бази 

           
7/10 

звільнення підприємств 
від участі у розбудові 
інфраструктури 

           
1/10 

квотування експорту та 
імпорту 

           
4/10 

антимонопольне 
регулювання 

          4/10 

державне фінансування           3/10 
державне кредитування           6/10 
державна порука перед 
кредиторами 

          6/10 

регулювання ставок 
ввізного мита 

           
8/10 

надання податкових 
пільг 

          7/10 

державні закупівлі           4/10 
створення ефективного 
механізму утилізації 
старих автомобілів 

           
 

2/10 
інформаційна 
підтримка 

          3/10 

компенсація витрат на 
НДДКР 

          5/10 

державне субсидування           5/10 
розвиток державно-
приватного 
партнерства 

           
2/10 
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Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правового законодавства України у галузі 
енергозбереження, проаналізовано принципи закону України «Про енергозбереження». На основі цього 
висвітлено проблеми розвитку потенціалу енергозбереження, визначено особливості державної політики з 
енергозбереження. Запропоновані шляхи вдосконалення адміністративно-правових аспектів вирішення 
проблем енергозбереження.  

Ключові слова: енергозбереження, енергетичні стандарти, адміністративно-правові норми 
 

За останнє десятиліття зниження енергоємності ВВП забезпечувалося здебільшого за 
рахунок впливу наявного в промисловості структурного фактора. Вартість постійної 
складової енерговитрат у собівартості продукції зменшувалася пропорційно до зростання 
обсягів виробництва, внаслідок чого динаміка зростання ВВП у цей період перевищувала 
динаміку споживання енергоресурсів. 

При цьому слід зазначити, що на даний час структурний фактор, як складова 
потенціалу енергозбереження – в основному вичерпано. Для збереження існуючих темпів 
зниження енергоємності ВВП (4-6 % щороку) необхідно невідкладно задіяти технологічний 
фактор потенціалу енергозбереження. У разі невжиття кардинальних заходів, відставання 
показників енергоефективності економіки України від показників розвинутих країн, стане 
хронічним. Це, в свою чергу, значно ускладнить в коротко- та середньостроковій перспективі 
конкурентоздатність вітчизняного продукту на світових ринках [2, с.27].  

Крім того, на темпи зниження енергоємності ВВП впливають такі чинники: 
- невідповідність тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх виробництво; 
- економічні ризики, пов’язані з функціонуванням природних монополій; 
- споживання енергоресурсів за відсутності приладів обліку; 
- високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні; 
- стан погашення взаємної заборгованості на оптовому ринку електроенергії та інших 

ринках енергоресурсів; 
- низький рівень впровадження енергоефективних технологій та обладнання; 
- високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання в усіх галузях 

національної економіки. 
Виходячи з цього, визначені основні проблеми енергозбереження, які вимагають 

адміністративно-правового розв’язання. 
Законодавство України про енергозбереження складається із законів України та 

підзаконних нормативно-правових актів органів державної влади, прийнятих на 
національному та місцевому рівнях. Метою законодавства про енергозбереження є 
регулювання відносин між господарськими суб’єктами, а також між державою і юридичними 
та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов’язаної з видобуванням, переробкою, 
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транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних 
ресурсів (ПЕР); забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в 
енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці і виробництві 
менш енергоємних машин та технологічного обладнання, закріплення відповідальності 
юридичних і фізичних осіб у сфері енергозбереження. 

Історично склалося так, що в Україні відсутній єдиний закон про енергетику. Існуюче 
енергетичне законодавство формулювалося найчастіше для вирішення окремих проблем, що 
вимагають законодавчого врегулювання, наприклад електроенергетики, трубопровідного 
транспорту, енергозбереження і т.п. При цьому вони недостатньо інтегровані між собою. 
Протягом останнього періоду в Україні врегульована проблема законодавчого стимулювання 
енергозбереження. Ця обставина в поєднанні з об’єктивними проблемами подальшого 
зростання вартості імпортних ПЕР створює передумови для активізації політики підвищення 
енергетичної ефективності. 

На цей час правове регулювання паливно-енергетичного комплексу має несистемний 
характер та характеризується відсутністю рамкового закону, який встановлював би основні 
засади та підходи до регулювання відносин в електроенергетичному, ядерно-промисловому, 
вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах. 

В Україні прийнято Закон про енергозбереження, в якому цей термін 
(енергозбереження) визначається як «діяльність, яка спрямована на раціональне 
використання та економне споживання первинної та перетвореної енергії і природних 
енергетичних ресурсів». У свою чергу, «раціональне використання» енергоресурсів в даному 
Законі визначено як «досягнення максимальної ефективності використання енергетичних 
ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і технології». Закон України «Про 
енергозбереження», прийнятий в липні 1994 року – Закон, що визначає правові, економічні, 
соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та 
організацій, розташованих на території України, а також для громадян [1]. 

Даний закон встановлює принципи державної політики у сфері енергозбереження, 
уповноважені органи у даній сфері, економічні механізми енергозбереження, регулює засади 
стандартизації та нормування енергоспоживання, здійснення державної експертизи у сфері 
енергозбереження, питання енергетичного аудиту та інші питання. Безперечно, Закон 
України «Про енергозбереження» був основою для розроблення та впровадження політики із 
енергозбереження в Україні, і на його основі продовжують прийматися численна кількість 
законних та підзаконних нормативно-правових актів, але сучасні умови раціонального 
використання енергоресурсів потребують удосконалення правових аспектів у сфері 
енергозбереження. 

Серед найбільш ефективних адміністративно-правових механізмів вирішення проблем 
енергозбереження на сучасному етапі слід виділити: 

1. Приведення окремих положень законодавства у сфері енергозбереження у 
відповідність з економічною ситуацією. Зокрема створення умов економічного 
стимулювання суб’єктів господарювання до підвищення ефективності використання 
енергоресурсів. 

Шляхом вирішення цієї проблеми є розроблення проектів змін до податкового 
законодавства в частині обмеження віднесення на валові витрати спожитих суб’єктами 
господарювання енергоресурсів та встановлення збору за перевитрати енергоресурсів понад 
норми питомих витрат енергоресурсів. 

2. Удосконалення порядку нормування питомих витрат енергоносіїв – прийняття 
нової редакції Закону України «Про енергозбереження» – Закону України «Про 
енергоефективність». 

3. Створення системи нових енергетичних стандартів – прийняття нової редакції 
Закону України «Про енергозбереження» – Закону України «Про енергоефективність» [3, 
с.27]. 
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4. Удосконалення системи державної експертизи з енергозбереження – прийняття 
нової редакції Закону України «Про енергозбереження» – Закону України «Про 
енергоефективність» [3, с.35]. 

5. Запровадження обов’язкової статистичної звітності щодо використання 
енергоресурсів – прийняття нової редакції Закону України «Про енергозбереження» – Закону 
України «Про енергоефективність» [4, с.101]. 

6. Створення єдиного механізму державного контролю у сфері енергозбереження і 
енергоефективності, уникаючи дублювання функцій органів державного управління у цих 
сферах – прийняття нової редакції Закону України «Про енергозбереження» – Закону 
України «Про енергоефективність». 

7. Встановлення адекватної юридичної відповідальності юридичних осіб, посадовців 
та громадян за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, а саме: підготовка 
змін до відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері енергозбереження; запровадження 
фінансової відповідальності юридичних осіб за неефективне використання паливно-
енергетичних ресурсів. Зокрема, існує необхідність оптимізації розмірів адміністративних 
штрафів за порушення законодавства про енергозбереження, а також введення юридичної 
відповідальності суб’єктів господарювання за недотримання вимог законодавства з 
енергозбереження щодо проведення державної експертизи з енергозбереження, дотримання 
вимог енергетичних стандартів та порядку енергетичного маркування продукції тощо. 

8. Забезпечення переходу до масового застосування та заміни на сучасні приладів 
обліку споживання енергоресурсів. Існує нагальна необхідність упорядкування оплати за 
спожиті ресурси споживачами житлово-комунальних послуг, яка на даний час проводиться 
здебільшого за встановленими нормами, що значно перевищують фактичні обсяги 
споживання ресурсів. Шляхом вирішення цієї проблеми є прийняття Закону України «Про 
комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами». 

Таким, чином, основним завданням українського законодавства з енергозбереження є 
створення сприятливих умов для ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
уникаючи безпосереднього втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання. 
Для реалізації цього завдання перш за все необхідно створити взаємоузгоджену дієву та 
прозору систему законодавства з енергозбереження. Така система повинна містити правові 
норми, які б передбачали адекватне поєднання інструментів державного регулювання та 
заохочення суб’єктів господарювання та населення щодо ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів. Для досягнення цієї мети необхідним є прийняття нової 
редакції Закону України «Про енергозбереження» – Закону України «Про 
енергоефективність».  

Для належної організації державного управління регіональним енергозабезпеченням 
передбачається законодавче врегулювання повноважень та сфер відповідальності 
центральних та регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування у питаннях 
економічного, технологічного та господарського управління загальнодержавними і 
регіональними системами енергозабезпечення. 
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Статья посвящена историко-правовому анализу становления и развития прав и свобод человека в 
контексте разных правовых культур и. цивилизаций. Особенно в переходные моменты истории, когда 
общество оказывалось перед выбором дальнейшего пути своего развития.  Показано их значения в современной 
концепции прав человека, где права и свободы человека являются непосредственно действующими, определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием, осуществляемым только судом. 

Ключевые слова: права человека, свободы, декларация прав человека, договоры, конвенции. 
 

Права человека в современном мире как социально-духовное явление относятся к 
категории основных общечеловеческих ценностей. Первые представления о свободе, 
равенстве, справедливости, которые заложили основы концепций прав человека, возникли 
еще в древнейших цивилизациях. На протяжении всей истории человечества данный 
институт становился предметом исследования широкого круга мыслителей (философов, 
общественных и политических деятелей, правоведов) как на Востоке, так и на Западе. 

Глобальные проблемы, вставшие перед лицом человечества на современном этапе, 
привели к развитию новых концепций прав и свобод человека. Политические, 
экономические, социальные и религиозные катаклизмы и многие другие проблемы 
способствовали актуализации вопросов, связанных с теоретическим, историческим, 
правовым осмыслением и практическим обеспечением прав  и свобод человека  в 
международном масштабе. « Без знания истории, – как говорил наш великий мыслитель, 
русский историк Василий Ключевский, – мы должны признать себя случайностями, не 
знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему 
должны стремиться». 



 265

Права человека органично вплетены в социальную деятельность людей, их 
общественные отношения, способы бытия индивида. Они являются нормативной формой 
взаимодействия людей, упорядочения их связей, координации их поступков и деятельности, 
предотвращения противоречий, противоборства, конфликтов на основе сочетания свободы 
индивида со свободой других людей, с нормальным функционированием общества и 
государства. Такие права: как на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности, свободу 
совести, мнений, убеждений, автономию личной жизни, на участие в политических 
процессах, являются необходимыми условиями устроения жизни человека в цивилизованном 
обществе и должны быть безоговорочно признаны и охраняемы государством. 

К содержанию прав человека и их распределению в обществе необходимо подходить 
конкретно-исторически. Современный каталог прав человека, зафиксированный в 
международно-правовых документах и конституциях правовых государств - результат 
длительного исторического становления эталонов и стандартов, которые стали нормой 
современного демократического общества. Решающим этапом в развитии прав человека 
явились буржуазно-демократические революции XVII-XVIII вв., которые выдвинули не 
только широкий набор прав человека, но и принципы свободы и формального равенства, 
ставшие основой универсальности прав человека, придавшие им подлинно демократическое 
звучание. Права человека, определяющие сферу его свободы и основанные на формальном 
равенстве, стали одним из главных ценностных ориентиров общественного развития. Они 
оказали огромное влияние на характер государства, поскольку явились ограничителем его 
всевластия, способствовали установлению демократического взаимодействия между 
государственной властью и индивидом, освободив последнего от чрезмерной опеки и 
подавления его воли и интересов со стороны властных структур. Формирование правового 
государства было бы невозможно без утверждения в общественном сознании и практике 
свободы и прав человека. 

Однако этому предшествовал процесс длительного и трудного поиска способов 
взаимоотношений индивидов в государственно-организационном обществе, как с властью, 
так и между собой. Этот поиск никогда не замыкался в сугубо правовом пространстве. 
Поэтому права человека изначально имели нравственно-этическое, духовно-культурное и 
религиозное наполнение. 

Права человека формировались из многократно воспроизводимых актов деятельности 
людей, повторяющихся связей и устойчивых форм отношений. В процессе человеческой 
деятельности, включающей множество индивидов со своими потребностями, целями, 
неизбежно столкновение и противоборство их интересов. Однако при всем разнообразии 
поступков участников общественного взаимодействия кристаллизуются определенные 
устойчивые нормы, эталоны, ценности, которые способны упорядочивать этот процесс, 
сочетать интересы различных индивидов в рамках исторически складывающегося бытия с 
его способом производства, духовной культурой, государственностью. Каждый человек 
имеет притязания на определенный объем благ и условий жизни (материальных и духовных), 
получению которых должны содействовать общество и государство. 

Объем этих благ и условий исторически всегда определялся положением индивида в 
классовой структуре общества, в системе материального производства. Эти блага условно 
могут быть названы правами человека. Такая условность обусловлена резкой поляризацией 
общества на различных этапах его развития (рабовладение, феодализм), своеобразием 
цивилизаций (европейской, индусской, китайской, исламской и др.). 

История показывает, что необходимы постоянные усилия для поддержания и защиты 
прав и свобод человека. Каждое поколение отвечает на вечный вызов истории, связанный с 
отстаиванием такой великой ценности, как свобода и права человека. 

Культурный прогресс общества невозможен, если он не вносит принципиально нового 
в положение личности, если человек не получает с каждой новой ступенью развития 
дополнительных свобод, хотя бы классово ограниченных, но все же расширяющихся от 
одной общественно-исторической формации к другой. Этот важнейший аспект культурного 
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прогресса можно проследить на возрастании гуманного начала в морали, праве, религии, 
философии по мере естественно-исторического развития общества. Античный раб свободнее 
первобытного дикаря. Средневековый крепостной свободнее античного раба. Буржуазное 
общество создало условия для формальной свободы всех членов общества. И хотя развитие 
человечества по пути свободы не было поступательным наращиванием только прогрессив-
ных начал, исторический прогресс пробивает себе дорогу через все случайности и 
хаотические нагромождения социального развития. 

Перечень прав и свобод человека зафиксирован в международно-правовых 
документах и является результатом развития цивилизации и культуры общества.  

В VI в. до н. э. афинский архонт Солон разработал Конституцию, закреплявшую 
некоторые элементы демократии и устанавливавшую право на привлечение к 
ответственности государственных чиновников. Свой вклад в развитие гражданских свобод 
внесли римляне, которые ввели разделение властей, приняли и разработали идеи 
естественного права.  

В период средневековья свобода была крайне ограничена, поскольку феодальное 
общество - общество всеобщей зависимости. Система внеэкономического принуждения, 
сословная иерархия, бесправие большинства порождали произвол, культ силы, 
систематическое насилие. Однако уже в этот период в Англии возникают попытки 
ограничения права монарха, соединения монархии с сословным представительством, 
стремление определить для владычества монарха правила, которым он должен следовать. 
Противостояние монарха, баронов, рыцарства, завершилось принятием Великой хартии 
вольностей 1215 г. В ней содержатся статьи, направленные на обуздание произвола 
королевских чиновников, требования не назначать на должность судей, шерифов и 
констеблей, лиц, не знающих законов, либо не желающих их выполнять. Особое место 
занимает ст. 39 Великой хартии, определяющая применение наказаний по отношению к 
свободным не иначе как по законному приговору равных и по закону страны.  

Дальнейшее развитие идеалов свободы и прав человека нашли воплощение в эпоху 
ранних буржуазных революций и были отражены концепции естественного права, 
неотчуждаемых прав человека, поисков государственно-правовых форм, средств и 
механизмов противодействия власти в руках отдельных лиц. Идеологической основой прав и 
свобод человека явилась естественно-правовая доктрина, выдвинувшая положение о 
естественных правах человека, которые государство должно охранять и которые оно не 
может ни ограничивать, ни отменять, ни нарушать. По мере своего развития естественно-
правовая доктрина, приобрела различное звучание у различных ее представителей - Руссо, 
Монтескье, Локка, Гоббса и др., однако принцип неотчуждаемости прав человека остается 
неизменным, создавая простор для развития индивидуальности, для самоопределения 
личности, ее автономии и свободы, для обеспечения устойчивости общества, 
предотвращения социальных взрывов и конфликтов. 

Современному человеку трудно представить, что первые идеи прав и свобод человека 
воспринимались когда-то как социальная утопия, что идеи великих мыслителей прошлого, 
на много опередивших свое время и оказавшие огромное влияние на все последующие 
политические события, очень медленно и трудно приживались в сознании людей и обществе 
в целом.  

Важнейшим шагом в развитии прав человека явились буржуазно-демократические 
революции XVII - XVIII веков, которые выдвинули не только широкий набор прав человека, 
но и принцип формального равенства, ставший основой универсальности прав человека.  

Петиция о праве 1628 г., относящаяся к периоду формирования буржуазного строя в 
Англии, возлагала определенные обязанности на короля, которые призваны были защищать 
подданных от произвола королевской администрации. Дальнейшим шагом на пути 
обеспечения прав человека явился Хабеас корпус акт 1679 г., который ввел понятие 
«надлежащей процедуры», установил гарантии неприкосновенности личности, принцип 
презумпции невиновности и другие, важнейшие для защиты прав личности положения. 
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Актом, закрепившим компромисс между упрочившейся буржуазией и правящей верхушкой 
землевладельцев, утверждением конституционной монархии, стал Билль о правах 1689 г., 
который отводил значительную роль парламенту, запрещал без его согласия 
приостанавливать действия законов, взыскивать налоги и сборы в пользу короны, содержать 
постоянную армию в мирное время. Наряду с этим Билль внес неоценимый вклад в развитие 
прав человека, установив свободу слова и прений в парламенте, свободу выборов в 
парламент, право обращения подданных с петицией к королю. Указанные нормативные акты 
- свидетельство первооткрывательства Англии в области прав человека и в необходимом для 
их защиты разделении властей. Акт об устроении 1701 г. учредил верховенство парламента в 
сфере законодательства, принцип несменяемости судей, запрет королевским министрам быть 
членами парламента. Эти нововведения стали возможными в связи с интенсивным развитием 
буржуазных отношений, усилением власти буржуазного сословия, требовавшего положить 
предел феодальному произволу и абсолютизму. Дальнейшее развитие идеалов свободы и 
прав человека, нашедшее воплощение в исторических документах, произошло в США. 
Истоки этого явления заложены в философии просвещения, учениях древнегреческих 
философов, естественно-правовой доктрине, таких актах, как Великая хартия вольностей, 
Петиция о праве, Билль о правах, Хабеас корпус акт, которые были созданы в период 
становления буржуазного строя в Англии. Учение естественного права было развито 
Томасом Пейном и Томасом Джефферсоном в их борьбе за победу буржуазно-
демократической и антиколониальной революции. Идеи Пейна и Джефферсона были 
направлены не только на утверждение демократической государственности, но и на защиту 
неотъемлемых естественных прав человека. Трудно переоценить великий гуманный пафос 
Декларации прав Вирджинии 1776 г., провозгласившей: «Все люди по природе являются в 
равной степени свободными и независимыми и обладают определенными прирожденными 
правами, коих они - при вступлении в общественное состояние - не могут лишить себя и 
своих потомков каким-либо соглашением, а именно: правом на жизнь и свободу со 
средствами приобретения и владения собственностью, правом на стремление к счастью и 
безопасности и их приобретение». Декларация прав Вирджинии 1776 г. была первым 
государственным определением прав человека. Карл Маркс, оценивая этот исторический 
документ, писал, что Америка - это страна, «где возникла впервые... идея великой 
демократической республики, где была провозглашена первая декларация прав человека и 
был дан первый толчок европейской революции XVIII века».  

Идеи Декларации прав Вирджинии были развиты в Декларации независимости 1776 
г., провозгласившей: «Мы полагаем самоочевидным те истины, что все люди созданы 
равными и наделены Творцом определенными неотчуждаемыми правами, что к ним 
относятся жизнь, свобода, стремление к счастью, что для обеспечения этих прав среди людей 
учреждаются государства, черпающие свои разумные полномочия в согласии управляемых». 
Конституция 1787 г. не содержит перечня естественных неотъемлемых прав человека. 
Впоследствии, в 1789 г., были предложены 10 первых поправок к Конституции, составившие 
Билль о правах, ратифицированный в 1791 г. Таким образом, мы видим, что на 
законодательном уровне были закреплены основные права и свободы человека, 
используемые в юридической практике и поныне. Несмотря на правовое закрепление прав 
человека фактически, вплоть до гигантских социальных потрясений XX века - первой 
мировой войны, Октябрьской революции 1917 г., второй мировой войны − даже в 
государствах с давними республиканскими и демократическими традициями фактически не 
признавалось не только равенство всех людей, но и возможность защиты человека, за 
которым признаются индивидуальность и полное уважение его прав вне зависимости от 
взглядов, уровня культуры, образования, места в обществе, благосостояния, расы, 
национальности и цвета кожи. 

Дальнейшим этапом углубления и развития каталога прав человека стала вторая 
половина XX века. После Второй мировой войны, сопровождавшейся грубыми массовыми 
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нарушениями прав человека, они вышли за пределы внутригосударственной проблемы и 
стали предметом постоянного внимания международного сообщества.  

Следует обратить внимание, что вторая мировая война в силу ее масштабов, методов 
террора, применяемых фашистскими армиями, дала мощный толчок правительственной и 
общественной инициативе по организации мира и безопасности. На правительственном 
уровне вопрос создания организации международной безопасности возник, по сути дела, с 
первых дней войны. Такое изменение отношения к проблеме прав человека во многом стало 
возможным благодаря учрежденной в 1945 году Организации Объединенных Наций и ее 
деятельности. [1] Ее основной задачей является поддержание мира, безопасности, уважение 
правового статуса человека и гражданина и распространение идей о правах и свободах. Так, 
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию прав 
человека. [2] Трудно переоценить юридическое значение этого нормативно-правового акта. 
Впервые в международной практике Декларация отразила идею о неразрывной связи и 
взаимообусловленности всего комплекса основных прав и свобод человека. Это 
юридическое определение нашло дальнейшее развитие в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 4 декабря 1986 года: "Все права человека и основные свободы неделимы и 
взаимозависимы; и развитие и защита одной категории прав не могут служить предлогом 
или оправданием для освобождения государств от развития и защиты других прав." 
Всеобщая Декларация прав человека стала основным международным правовом акт в 
области прав и свобод человека. И хотя Декларация не создает для государств правовых 
обязательств, тем не менее она оказывает серьезное влияние на регулирование отношений 
между государствами, так как на основе ее положений в настоящее время разрабатываются и 
заключаются все новые международные договоры. На основании этой Декларации были 
приняты два обязательных для участников договора: Международный пакт о гражданских и 
политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах [3]. Международные пакты о правах человека − это договоры, государства − 
участники которых официально договорились и согласились придерживаться их положений, 
заключили их с тем, чтобы уважать, гарантировать и принимать меры для полного 
осуществления широкого спектра прав и свобод человека.  

Признание Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г. и те Протоколы, которые 
представляют собой дополнительные договоры к Конвенции, своего рода ее продолжение 
(Протоколы № 1,4,6,7,9,10, и 11), Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказания за 
него, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других, 
важнейших международно-правовых актов, которые  занимают центральное место среди 
договоров Совета Европы, относящихся к правам человека и  являются неоценимым вкладом 
в развитие цивилизации и культуры XX века.  

Актуальность, значимость, необходимость естественных прав для самого человека в 
современном обществе заключается в том, что они положили конец всевластию государства, 
рассматривающего человека как подданного и послушного исполнителя государственных 
команд и приказов. Установление равенства между гражданином и властью, вытекающего из 
принципов прав человека, предотвращает политические и социальные противоречия, 
способствует развитию общества. 

В настоящее время большинство государств стремится к созданию правового 
государства, где главной ценностью является человек, его права и свободы. Отсюда вытекает 
и необходимость в гарантиях соблюдения этих прав не только на уровне государства, но и на 
международном. 

Права человека являются высшей ценностью, которой должно руководствоваться 
государство. Обеспечение прав человека существует как обязанность законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Если эта обязанность соблюдается, то общество может 
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быть охарактеризовано как стабильное и устойчивое, если государство нарушает ее, в 
обществе возникают произвол и насилие. 

В то же время необходимо признать, что в российском обществе постепенно 
формируется понимание важности проблем обеспечения прав человека, верховенства прав и 
свобод человека как основы правового государства.  Россия впервые показала свою 
приверженность общечеловеческим стандартам признания и уважения прав человека, 
провозгласив в 1991 г. Декларацию прав и свобод человека и гражданина, основные 
положения которой получили дальнейшее развитие в Конституции Российской Федерации 
1993 года. Государство провозгласило, что «человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью», и приняло на себя обязанности по их признанию, соблюдению и защите (ст. 2 
Конституции Российской Федерации). Данные положения составляют основы 
конституционного строя России, которым не могут противоречить другие принципы, 
определенные Основным законом. Права и свободы человека являются непосредственно 
действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием, осуществляемым только судом (ст. 18 Конституции Российской Федерации) 
[4]. Кроме того, в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами и государственными служащими Конституцией 
Российской Федерации 1993 года. Пункт "д" часть 1 статьи 103  учреждена должность 
Уполномоченного по правам человека. Учреждение института Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации как государственного органа − одно из важнейших 
достижений демократических преобразований в России. Для нашей страны создание такого 
института было явлением новым, хотя в мировой истории он уже известен давно. В 
классическом виде институт омбудсмена, - так называют уполномоченных по правам 
человека в Европе и в мире, − был создан в 1809 году в Швеции.  

Сегодня Россия участвует в целом ряде договорно-правовых актов СЕ, нормы 
которых, трансформируясь в национальное законодательство, повышают гарантии 
соблюдения прав и свобод человека в России.  Ратификация Европейской Конвенции о 
защите прав и основных свобод дает российском гражданам возможность обращаться в 
Совет Европы за защитой своих нарушенных прав при условии исчерпания национальных 
средств защиты. Но возможности российских граждан обращаться в Совет Европы серьезно 
ограничены довольно сложной процедурой обращения Европейский суд в Страсбурге и 
реальными возможностями самого суда по рассмотрению дел. 

Таким образом,  из вышеизложенного следует, что сегодня положение кардинальным 
образом изменилось: права человека регулируются как внутренним, так и международным 
правом. При этом всё более возрастает роль международного права, что выражается, во-
первых, во всё более детальной разработке и конкретизации международных принципов и 
норм, регулирующих основные права и свободы человека, которые должны соблюдаться 
государствами, во-вторых, в создании международных органов по контролю за 
выполнением государствами взятых ими на себя обязательств. Например, Комитет по правам 
человека − один из 7 конвенционных органов ООН, наделенный компетенцией получать и 
рассматривать доклады от государств-участников, формулировать замечания общего 
порядка, принимать жалобы от одного государства-участника на другое, а также 
рассматривать сообщения о нарушении прав человека от отдельных лиц. 

Утверждение принципа уважения прав человека и основных свобод для всех – 
свидетельство универсального политико-правового признания государствами всеобщего 
значения прав человека как существенного фактора мира, развития норм и дружественных 
отношений и сотрудничества между всеми государствами. Все больше и больше в нашу 
жизнь входит принцип, что «защита прав человека и основных свобод – неотъемлемый 
элемент международных отношений, важное направление деятельности государств и 
международных организаций» [3].  

 



 270

Литература: 
1. Устав Организации Объединенных Наций [Текст]: от 26 июля 1945 года // Международное право в 

документах. − М.: Наука, 1982. 
2. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: от 10 декабря 1948 года // Международное право в 

документах. − М.: Наука, 1982. 
3. Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах [Текст]: от 16 декабря 1966 

года // Права человека. Сборник нормативных документов. − М.: Норма, 1990. 
4. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). – М,: Норма: ИНФРА – М, 2016. - 30 с. 

5. Маюров Н.П., Потапов Ю.А. Баринов В.А. и др. Права человека и их обеспечение органами 
внутренних дел. Сборник нормативно-правовых актов / Санкт-Петербург, 2013. 

6. Маюров Н.П., Ороева О.Д. Место и роль органов внутренних дел в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 6. С. 50-54.         

7. Маюров Н.П., Трофимова Т.А. Исторические основы этических норм и ценностей государственной 
службы в России // В сборнике: Евразийские исследования в гуманитарных науках: успехи, проблемы, 
перспективы Материалы научно-практической конференции. Под редакцией: М.Ю. Спирина, А.А. 
Торопыгина. 2013. С. 113-117.   

8. Маюров Н.П., Ороева О.Д.  Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина 
сотрудниками полиции Российской Федерации: теория и практика. В сборнике: Проблемы 
гармонизации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и 
государства на евразийском пространстве сборник научных статей (из материалов Международной 
научно-практической конференции в рамках Евразийского научного форума "Интеграционные 
процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы". 2013. С. 160-163.  

9. Маюров Н.П., Маюров П.Н. Коституционные права человека в России и их обеспечение 
правоохранительными органами: теоретико-правовой аспект // В книге: Съвременни проблеми на 
региональното развитие: Събрани статии. Т. 2. - Академично издателство на Аграрния университет 
Пловдив, България, 2014. С. 229-236.  

10. Маюров Н.П., Маюров П.Н. Государственное принуждение в Российской Федерации и его обеспечение 
органами внутренних дел. В книге:  Socio-economic aspects of economics and management: Collection of 
scientific articles. Vol. 2 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. С. 263-271. 

11. Маюров Н.П., Маюров П.Н. Правомерное ограничение прав человека в Российской Федерации: 
теоретико - правовой аспект.  В сборнике: Правозащитная деятельность в современной России: 
проблемы и пути их решения. // Сборник научных трудов Международной научно-практической 
конференции.  СПб у-т управления и экономики. СПб, 2015. С. 205-216.   

12. Маюров Н.П., Шилова А.Е., Маюров П.Н. К вопросу о классификации гарантий прав человека. В 
книге: Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientificarticles. Vol. 2. - 
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. С. 230-234.  

13. Маюров Н.П., Прудников А.С., Макаров Д.А. Кодификация светского законодательства в 
Византийской империи. В сборнике: Научно образовательное пространство стран СНГ: история, 
достижения, потенциал: сб. ст. из материалов Евразийского научного форума 25 декабря 2015 г. / Общ. 
научн.ред. М.Ю. Спириной. Часть I.— СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2015. С.287-310. 

 

Sopilnyk R. L. 
candidate of legal sciences, docent 

General Directorate of the National Police in the Lviv region 
 

JUDICIAL-LEGAL RELATIONS AS A SUBJECT OF LEGAL REGULATION 
IN THE JUDICIARY LAW OF UKRAINE 

 

Сопільник Р. Л. 
кандидат юридичних наук, доцент 

Головне управління Національної поліції у Львівській області 
 

СУДОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У 
СУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

The author studied forensic legal relations. Author analyzed its definition, components, content and types. The 
urgency of further improvement of theoretical knowledge and practical implementation of the right methodological 
approaches to determining the legal relations as a subject of legal regulation in the judiciary law of Ukraine was 
proved.  

Keywords: judiciary law, judicial-legal relations, subject of legal regulation, methodology. 
 



 271

Автором досліджено судово-правові відносини. Проаналізовано їх визначення, складові елементи, 
зміст та види. Доведено актуальність подальшого удосконалення теоретичних знань та практичної право 
реалізації методологічних підходів щодо визначення судових правовідносин як предмету правового регулювання 
у судовому праві України. 

Ключові слова: cудове право,  судово-правові відносини, предмет правового регулювання, методологія. 
 

Питання формування судового права України є досить актуальним для сучасної 
юридичної науки. Ця актуальність пов’язана як з перманентними процесами реформування 
основ судової влади в Україні, так і з очікуваннями європейського співтовариства від 
України у плані рішучих кроків з покращення судочинства, захисту прав людини і 
громадянина. Таким чином, актуальності набувають окремі методологічні питання, як-от 
поняття, зміст, елементи та види судово-правових відносин як предмету правового 
регулювання судового права. 

О. Є. Гольцова наголошує, що предметом правового регулювання є суспільні 
відносини, які характеризуються такими ознаками [1, С. 54 - 55]: 1. Право регулює 
відносини, що виникають між людьми та їх об’єднаннями. Не є предметом правового 
регулювання явища об’єктивної дійсності, що розвиваються за законами природи – фізичні, 
хімічні, біологічні процеси, стихійні явища – землетруси, повені тощо. Однак деякі з цих 
явищ або їх наслідки можуть враховуватися як юридичні факти (наприклад порядок виплати 
страхових сум за збитки, завдані землетрусом чи іншими стихійними явищами). 2. Право 
регулює відносини, суб’єкти яких є свідомими і вольовими їх учасниками. Право не може 
регулювати дії, що не залежать від свідомої волі людини – психічно хворих або людей, які 
знаходяться під гіпнозом. 3. Право регламентує найважливіші суспільні відносини, які мають 
принципове значення для держави, об’єднань людей чи конкретних осіб. Коло таких людей 
не постійне. Воно змінюється залежно від конкретних умов того чи іншого етапу розвитку 
суспільства. 4. Право регулює ті відносини, що об’єктивно потребують юридичної 
регламентації і піддаються їй. Дружба, любов, особисті почуття, що виникають між людьми, 
не можуть підлягати правовому регулюванню і підпадають під дію інших соціальних норм – 
моралі, звичаїв. Таким чином, предметом правового регулювання є найважливіші для 
держави та об’єднань людей і конкретних осіб суспільні відносини, що об’єктивно 
потребують юридичного регулювання і піддаються йому і сторони яких виступають їх 
свідомими та вольовими учасниками. 

Л. М. Москвич підкреслює, що поняття судових правовідносин повинно спиратися на 
загальнотеоретичне поняття правовідносин як врегульовані правом суспільні відносини, що 
являють собою єдність юридичної форми та фактичного змісту 2, С. 21. А. В. Лапкін: 
«Судово-правові відносини – це врегульовані нормами судового права суспільні відносини, 
які складаються у сфері організації і здійснення судової влади, одна сторона яких виступає 
носієм прав і вимагає від іншої сторони виконання покладених на неї юридичних обов’язків 
– вчинення певних дій або утримання від них, а інша сторона (носій обов’язків) повинна 
виконати ці вимоги під загрозою застосування державного примусу та юридичної 
відповідальності за їх невиконання» 3, С. 13. 

Структурні елементи предмета судового права включають а) суб’єкти; б) об’єкти; в) 
зміст правовідносин. У теорії права під об’єктом правовідносин зазвичай розуміється 
об’єктивна реальність, загальноправові явища і процеси, які існують в контексті конкретних 
правовідносин 2, С. 21 - 23..  

Об’єктами судово-правових відносин А. В. Лапкін пропонує вважати все те, задля чого 
виникають права і обов’язки учасників судово-правових відносин: очікуваний результат 
реалізації функцій судової влади; матеріальні або нематеріальні блага, пов’язані із 
забезпеченням судової владою права особи на судовий захист тощо 3, С. 13. 

Зміст судових правовідносин утворюється з декількох специфічних характеристик. 
Зокрема, обов’язковим учасником судових правовідносин є судова влада та її органи (суд та 
судді); вони виникають, розвиваються та припиняються відповідно до передбачених законом 
підстав, тобто мають форму правових; мають конкретну ціль – реалізація функцій судової 
влади; мають «подвійну» юридичну природу, оскільки їх зміст можуть утворювати процес 
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реалізації як матеріального, так і процесуального права; за своєю природою є публічними 
правовідносинами 2, С. 21 - 23.  

Суб’єктами судово-правових відносин є учасники врегульованих нормами судового 
права суспільних відносин, які виступають носіями юридичних прав і обов’язків 3, С. 13. 

До характерних ознак судово-правових відносин зараховує те, що вони виникають, 
змінюються і припиняються на основі норм судового права, являючи собою предмет його 
нормативного регулювання; передбачають судову владу як обов’язкового учасника; 
складаються у сфері організації судової влади або реалізації її функцій; мають публічний 
характер; допускають застосування як матеріального, так і процесуального законодавства; 
спираються на силу державного примусу лапкін, С. 13. 

Серед основних видів судово-правових відносин А. В. Лапкін виділяє такі, як лапкін, 
С. 13: 

а) інституційні – судово-правові відносини, що складаються у зв’язку із утвердженням 
судової влади як незалежної гілки державної влади, паритетної із законодавчою та 
виконавчою, визначенням її місця у державному механізмі і взаємодії судової влади з 
іншими державними органами та суспільними інститутами; 

б) організаційні – складаються у зв’язку із побудовою судової системи (створенням або 
ліквідацією судів), кадровим забезпеченням судової влади (призначенням, звільненням, 
притягненням до відповідальності суддів), організацією роботи судів тощо; 

в) функціональні – судово-правові відносини, що складаються у зв’язку із реалізацією 
функцій судової влади у певній визначеній процесуальним законодавством формі 
судочинства; 

г) управлінські – судово-правові відносини, що складаються у зв’язку із здійсненням 
судовою владою владно-керівного впливу на суспільні відносини за наслідками вирішення 
конкретних справ та у результаті судової правотворчості.  

М. П. Курило стверджує, що «Одним з актуальних питань, яке обговорюється 
дослідниками різних галузей процесуального права, є питання визначення суб’єктного 
складу процесуальних правовідносин. Необхідність всебічного аналізу суб’єктів різних 
галузей процесуального права науковці вбачають у тому, що категорія «суб’єкт 
процесуального права» належить до провідних категорій юридичної науки й посідає 
визначне місце в її понятійному апараті, виступає своєрідним інструментом наукового 
аналізу функціонування процесуальних правовідносин. Досліджуючи суб’єкти 
процесуальних правовідносин не можна не зауважити, що кожний суб’єкт наділений своєю 
специфічною правосуб’єктністю, правами, обов’язками, а також компетенцією та 
повноваженнями. При цьому треба зазначити, що всі суб’єкти процесуальних правовідносин 
пов’язані між собою, тобто участь у судовому процесі одних неможлива без участі інших» 
4, С. 1. З цього огляду зауважимо, що Л. М. Москвич обстоює наступну позицію: «На нашу 
думку, найбільш повно охоплює зміст і організаційних, і процесуальних, і управлінських 
правовідносин, які виникають у процесі функціонування судової влади, саме термін «судове 
право» 2, С. 21 - 23 

А. Селіванов наголошує: Науковий аналіз дає нам впевненість у тому, що виявляє 
предмет судового права не завдяки своєму власному значенню, а завдяки тому, що його не 
можна протиставити адміністративному, цивільному, кримінальному та іншим галузям 
матеріального і процесуального правового регулювання. Судове право не конкурує з ними, 
оскільки стосується правосуддя як організації судового порядку в державі з національною 
системою права і законодавства. Доктрина визначає судову владу з власним предметом, 
організаційною структурою, принципами судочинства тощо 5, С. 9. 

Отже, можливо дійти висновку, що на сьогоднішній день теорія права та судової влади 
і судоустрою дає достатню методологічну базу для виокремлення судово-правових відносин 
як предмету регулювання судового права. Окремі дискусії, що тривають довкола доцільності 
формування судового права у цьому світлі одержують новий розвиток, що позначається не 
так сумнівом у можливості виокремлення галузі судового права, як суперечками довкола 
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визначення предмету, методу і інших складових елементів судового права. Перспективними 
напрямками подальших досліджень є обґрунтування предмету і методу судового права, кола 
суб’єктів судового права, а також аналіз джерел і системи судового права України. Таким 
чином уможливиться формування методологічних підстав виокремлення галузі судового 
права, що може сприяти остаточному завершенню судової реформи в Україні.  
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В статье рассматриваются методы реализации клиентоориетированного подхода в управлении 
инновационной активностью хозяйствующих субъектов мезоэкономической системы. Данный механизм 
обеспечит заинтересованность участников сети в инновационном развитии региона. 
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Проблемы инновационного развития в России, на наш взгляд, связаны с 
недостаточным использованием инновационного потенциала  и преобразованием его в 
инновационный капитал, который успешно коммерциализируется на рынке. Связующим 
звеном в данном процессе преобразований является инновационная активность как 
деятельность по мобилизации инновационного потенциала для получения конкурентных 
преимуществ с помощью инновационных методов управления.  

Для формирования вовлеченности в инновационный процесс хозяйствующих 
субъектов мы предлагаем при создании инновационной сети использовать 
клиентоориентированный подход в управлении, состоящий из пяти этапов:  

1)  построить «цепочку добавленной ценности для клиентов инновационной сети»; 
2) на основе цепочки ценности выявить критические факторы успеха (КФУ) 

инновационного развития для достижения удовлетворенности клиентов; 
3) для эффективной реализации целей инновационного развития с помощью КФУ 

определить  основные и вспомогательные бизнес-процессы (БПР); 
4) оценить наиболее важные БПР инновационной деятельности и  сконцентрировать 

на них усилия и ресурсы. 
В современных условиях недостаточно учитывать только два уровня экономики — ее  

макро- и микроуровень. Несомненно, эффективная,  социально ориентированная рыночная 
экономика должна строиться только на основе многоуровневого системного подхода, с 
учетом тех взаимосвязей между уровнями экономики, которые сложились в России в ре-
зультате длительного социально-экономического развития  [2].  Мезуровень экономики, 
являющийся одним из самых существенных  составляющих  конкурентоспособности 
национальной экономики и  важнейших объектов государственного регулирования, в 
последнее время становится все более и более обсуждаемой темой научной дискуссии 
российской экономической теории и практики [3]. 

Основная проблема нынешней отечественной экономики, препятствующая ее 
развитию  -  ее раздробленность, поскольку только в целостных и сбалансированных 
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экономических системах   возможен стабильный рост. При этом, необходимо 
руководствоваться трехкомпонентной (тернарной) ее структурой, включающей промежуточ-
ный, мезоэкономический уровень [1]. Учитывая данный подход, на рис. 1 представлена 
схема процессов создания стоимости инновационной сети в результате формирования 
потребительской ценности для хозяйствующих субъектов, станций технического 
обслуживания автомобилей (СТОА). За основу взята схема процесса создания ценности, 
предложенная М. Портером [4].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цепочка создания ценности для клиентов инновационной сети автосервиса МЭС 
 

Как показывает рис. 1, при создании потребительской стоимости в результате 
инновационной деятельности выделяются основные и вспомогательные виды деятельности. 
Вспомогательные бизнес-процессы необходимы для эффективного обеспечения основных 
видов инновационной деятельности. В инновационной сети данные бизнес-процессы будут 
выполнять институты инфраструктуры, обладающие для этого определенными ресурсами. 
Основные виды инновационной деятельности связаны с управлением знанием и 
превращением их в конкурентное преимущество в изменяющихся рыночных условиях. 
Многочисленным неавторизированным центрам автосервиса трудно конкурировать с 
дилерскими фирмами, которым известные автопроизводители предоставляют свою помощь и 
на основе известности своей марки обеспечивают им соответствующий имидж. Вот почему 
сетизация независимых автосервисных предприятий принесет данным хозяйствующим 
субъектам определенную ценность в виде возможности рыночного роста и повышения 
конкурентоспособности  на основе коммерциализации инновационных идей, а также 
получения синергетического эффекта за счет установления длительных и взаимовыгодных 
отношений. Учитывая это, в таблице 1 с помощью экспертной оценки на основе опроса 
руководителей независимых предприятий автосервиса,  входящих в Ассоциацию НАПТО14, 
была определена система ценностей для клиентов инновационной сети.  

Из экспертной оценки видно, что наиболее важные ценности для субъектов 
инновационной сети – это позиционирование на рынке за счет определения стратегической 
роли и соответствующего поведения, длительные и взаимовыгодные отношения 
хозяйствующих субъектов автосервиса  с субъектами инфраструктуры и получение 
синергетического эффекта от данного сотрудничества.  

 

                                                 
14 Национальная ассоциация предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных 

средств. Режим доступа: http://www.napto.ru/ 
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Таблица 1 
Система ценностей для клиентов (СТОА) инновационной сети 

Создаваемые ценности для клиентов инновационной сети 

№ 
Этапы 
инновационной 
деятельности 

воплощение 
идей 

эффект 
синергизма 

длительные 
взаимовыгодные 
отношения 

укрепление 
рыночной 
позиции 

возможности 
роста 

Итого 

1 
Генерация знаний, 
формирование 
банка идей  

0 1 3 4 5 13 

2 

Селекция 
инновационных 
идей с учетом их 
оптимальности и 
эффективности 

3 4 0 2 1 10 

3 

Адаптация 
инновационных 
идей для 
производства услуг 
и обслуживания 

5 5 3 5 1 19 

4 

Коммерциализация 
новых товаров и 
услуг, 
распространение 
на рынке 

5 4 4 3 1 17 

5 

Диффузия 
инноваций в 
другие сферы 
услуг на основе 
инновационных 
сетей 

2 2 3 4 5 16 

6 ИТОГО 15 19 13 18 13  
0 баллов - не влияет 
1 балл – почти не влияет 
2 балла – влияет слабо 
3 балла – оказывает среднее влияние 
4 балла – влияние выше среднего 
5 баллов – оказывает максимальное влияние 
 

Таблица 2 
Определение КФУ инновационной сети автосервиса на основе потребительской ценности 

КФУ, связанные с 
Ценности 

поставщиками клиентами персоналом 
рыночными 

возможностями 
системой 
управления 

укрепление 
рыночной 
позиции  

 2.Высокий 
уровень 
удовлетворения 
потребностей и 
запросов 

 5.Новые 
продукты, 
отвечающие 
требованиям 
рынка 

 

длительные 
взаимовыгодные 
отношения  

1.Эффективные 
отношения с 
поставщиками 

 3.Создание 
процессно-
ориентированных 
команд 
(автономные 
рабочие группы) 

 7.Налаженная 
система 
управления 
запасами 

эффект 
синергизма 

   6.Интеграция 
(назад и вперед, 
вертикальная и 
горизонтальная) 

8.Отсутствие 
излишней 
документации 

воплощение идей 
  4.Высокий уровень 

квалификации 
персонала 

 9.Техническая 
информационная 
поддержка 

возможности 
роста 

    10.Контроль через 
систему 
управления 
претензиями 
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 После выявления цепочки ценностей для хозяйствующих субъектов автосервиса МЭС, 
далее следовало определить основные или конкурентные факторы успеха (КФУ), 
способствующие достижению удовлетворенности клиентов инновационной сети. Для 
определения КФУ воспользуемся составленной выше цепочкой ценности, а в качестве факторов 
определим вспомогательные виды деятельности инновационной сети. 

При этом следует стремиться к оптимальному состоянию в отношении с поставщиками, 
покупателями, персоналом, эффективно используя факторы окружающей среды, возможности 
систем и оборудования. На основе экспертной оценки были выявлены следующие КФУ 
инновационной сети автосервиса МЭС (табл. 2). 

Следующим шагом клиентоориентированного подхода в управлении стало выявление 
инновационного развития  и оценка бизнес-процессов на основе КФУ (таблица 3).  

Таблица 3 
Определение и оценка бизнес-процессов в инновационной сети автосервиса на основе 

КФУ 
Критические факторы успеха (КФУ) 

Бизнес-процессы (БПР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 
КФУ 

Оценка 
важности 

Формирование лояльности хозяйствующих 
субъектов автосервиса 

          9  

Мониторинг потребностей клиентов 
инновационной сети 

 х х  х х   х  5 А 

Работа над качеством инновационного 
обслуживания клиентов 

   х   х  х х 4 В 

Поддержка коммерциализации инноваций           7  
Рыночное обоснование  инноваций в 
автосервисе 

  х  х х     3 С 

Продвижение инноваций автосервиса на рынок  х  х х    х  4 В 
Развитие партнерских отношений            8  
Организация системы обмена знаниями между 
клиентами инновационной сети 

х х    х х  х  5 А 

Повышение уровня знаний хозяйствующих 
субъектов автосервиса 

х   х    х   3 С 

Формирование системы управления 
инновационной сетью 

          9  

Установление взаимоотношений с наукой, 
образованием и органами власти  

 х х   х х  х  5 А 

Включение хозяйствующих субъектов в 
управление инновационной сетью 

  х х   х  х  4 В 
 

Главная заповедь управления любым процессом гласит, что именно процесс позволяет 
создать дополнительную ценность для покупателя. Именно ориентация на процессы, а не на 
функции имеет для организаций сервиса основополагающее значение. Таким образом, с 
помощью матрицы были выявлены наиболее важные для инновационной сети хозяйствующих 
субъектов автосервиса бизнес-процессы, на которых необходимо сосредоточить внимание и 
ресурсы (таблица 4) 

Таблица 4 
Определение приоритетности бизнес-процессов для инновационной сети автосервиса МЭС 

Приоритетность 
бизнес-процесса 

Название бизнес-процесса 

А 

Мониторинг потребностей клиентов инновационной сети  
Организация системы обмена знаниями между клиентами и субъектами инновационной 
сети, а также между клиентами  
Установление взаимоотношений с наукой, образованием и органами власти 

В 
Работа над качеством инновационного обслуживания клиентов Продвижение инноваций 
автосервиса на рынок 
Включение хозяйствующих субъектов в управление инновационной сетью 

С 
Рыночное обоснование  инноваций в автосервисе 
Повышение уровня знаний хозяйствующих субъектов автосервиса 
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Определив, таким образом, приоритетность бизнес-процессов, менеджеры 
инновационной сети автосервиса  могут сосредоточить усилия и средства на их выполнении.  

Итак, в статье была рассмотрена методика повышения инновационной активности 
хозяйствующих субъектов мезоэкономической системы на основе использования в 
управлении клиентоориентированного подхода и создания цепочки ценности для клиентов 
инновационной сети. Применение данной управленческой технологии в практической 
деятельности предприятий автосервиса, будет способствовать эффективному использованию 
их потенциала для инновационного развития мезоэкономической системы. При непрерывном 
росте парка автомобилей во всех регионах страны, применение сделанных рекомендаций с 
адаптацией их к условиям конкретного региона может дать большой социально-
экономический эффект.  
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ПУБЛІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

In the article public management of socio-economic complex of mountain areas of the Carpathian region in 
market conditions is considered. The advantages of socio-economic complex are substantiated and its structure is 
offered that will provide the effectiveness of management measures. The essence of public management and the impact 
on the socio-economic complex of mountain areas, which will contribute to its development are revealed. 

Key words: public management, socio-economic complex, management, mountain areas, organizational 
structure. 

 

В статті розлядається публічний менеджмент соціально-економічного комплексу гірських 
територій Карпатського регіону в ринкових умовах. Обгрунтованні переваги соціально-економічного 
комплексу та запропонована його структура, яка забезпечить результативність заходів управління. 
Розкрито сутність публічного менеджменту та вплив на соціально-економічний комплекс гірських 
територій, який буде сприяти його розвитку. 

Ключові слова: публічний менеджмент, соціально-економічний комплекс, управління, гірські 
території, організаційні струтури. 

 

Значна частина гірських територій України, в тому числі Карпатського регіону, 
виявилася неспроможною ефективно функціонувати та розвиватися в ринкових умовах. 
Гірські території різняться своїм специфічним географічним розташуванням, слабо 
розвиненою інфраструктурою та відмінними видами господарської діяльності. Якщо 
розробка стратегій соціально-економічного розвитку територій Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської та Чернівецької областей включно до 2020 р. насамперед є 
процесом погодження і встановлення основних цілей з урахуванням чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовища, то їх реалізація – адміністративно-управлінська 
діяльність, деталі якої залежать від багатьох конкретних факторів і яка повинна 
базуватися на принципах стратегічного менеджменту соціально-економічним комплексом 
цих територій [1; 2; 3; 4].  

Перевага соціально-економічного комплексу, в тому, що його ефективність вища за 
сумарну ефективність компонентів, які функціонують ізольовано (і негативні наслідки 
цього ми бачимо протягом останніх років). Структура цього комплексу починає 
формуватися тоді, коли гірська територія перестає бути випадковим чинником його 
розвитку і коли внаслідок розташування компонентів на гірській території у сполуки 
з’являються додаткові якості щодо його соціально-економічного спрямування (рис. 1).   

Соціально-економічний розвиток гірських територій насамперед спирається на три 
основні фактори: природно-ресурсний потенціал гірських територій і можливості його 
оптимального використання; фінансове забезпечення суб’єктів економічної діяльності як 
можливості впливу з боку регіональної та місцевої адміністрацій; організаційно-правове 
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забезпечення ефективної діяльності всіх галузей соціально-економічного комплексу 
гірських територій. 

 
Рис. 1. Структура соціально-економічного комплексу гірських територій 

(складено автором) 
 

Тому для ефективного вирішення завдань розвитку соціально-економічного 
комплексу гірських територій (так само як інших територій) необхідно оцінювати 
ситуацію в економіці, оптимально використовувати існуючі ресурси, виявляти сильні і 
слабкі сторони території і в підсумку приймати обґрунтовані управлінські рішення. Однак 
це можливо успішно здійснювати лише за відповідної системи менеджменту [5], здатної 
забезпечити як інформаційно-аналітичну (об’єднання ключових елементів діагностики для 
підготовки рішень), так і організаційно-інфраструктурну (чіткий розподіл обов’язків, 
ефективність комунікацій, узгодження дій залучених сторін) складові управлінської 
діяльності органів виконавчої влади. 

Для виконання функцій публічного менеджменту гірськими територіями, реалізації 
державної гірської політики у складі місцевих держадміністрацій існують відповідні 
структурні підрозділи – департаменти, управління, відділи економіки (надалі – 
управління) тощо. Функції цих служб досить широкі й виходять за межі лише прогнозно-
планової роботи. Основними завданнями публічного менеджменту економіки місцевих 
державних адміністрацій є: забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 
областей, і, зокрема, їх депресивних районів, до яких належать гірські території, –10 в 
Закарпатській, 3 у Чернівецькій, 6 в Івано-Франківській та 3 у Львівській [6, c. 24]. 
Названі структурні підрозділи зобов’язані сприяти проведенню економічних реформ, 
забезпеченню раціонального використання виробничо-технічного потенціалу, природних, 
трудових і фінансових ресурсів. Публічний менеджмент у сфері економіки виконує також 
певні функції щодо реалізації міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків в системі 
Карпатського Єврорегіону. 

Діяльність місцевих органів виконавчої влади у напрямах, передбачених стратегією 
розвитку соціально-економічного комплексу гірських територій, має створити умови для 
заохочення та спрямування дій підприємств, приватних осіб, громадських та самоврядних 
організацій згідно передбачених цілей, пріоритетів та завдань. Тобто, реалізація стратегії 
має стати результатом злагоджених загальних зусиль, консолідуючим чинником для усіх 
конструктивних сил. Для ефективної реалізації завдань розвитку соціально-економічного 
комплексу гірських територій важливо залучити недержавні інституції регіонального і 
місцевого значення. Такі інституції мають підвищити роль і відповідальність 
територіальних громад, приватних підприємців та кожного громадянина за розвиток 
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гірських територій, забезпечити їм можливість реальної участі і впливу на вирішення 
важливих проблем їх розвитку.  

Значну допомогу в реалізації стратегії, програм, проектів розвитку різних галузей 
економіки й соціальної сфери гірських територій, в тому числі рекреаційної і туристичної 
індустрії, надають Асоціації сприяння економічному і соціальному розвитку 
досліджуваних областей. Вони постійно проводять практичні семінари для недержавних 
організацій гірських районів областей, а також органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань соціально-економічного розвитку, навчання та підвищення 
кваліфікації фахівців у цій галузі. Зокрема за сприяння Асоціації економічного розвитку 
Івано-Франківщини (АЕРІФ) упродовж її діяльності (створена у 1997 р.) було реалізовано 
56 проектів у галузі економічного і соціального розвитку регіону та її громад [7]. 

Активно співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади Агенції 
регіонального розвитку, які розробляють програми сталого розвитку територій і 
підтримують економічні, соціальні та культурні ініціативи громад. За останні роки 
громадськими організаціями реалізовано десятки локальних проектів, що засвідчили 
значну роль громадського сектора в пошуку перспективних шляхів розвитку гірських 
територій.  

Помітну роль відіграє Українська Національна Рада Карпатського Євро-регіону, 
створена 29 липня 2008 р. Вона сприяє напрацюванню пропозицій щодо державної 
гірської політики для української сторони у Карпатському Єврорегіоні, підготовці 
пропозицій щодо спільних планів дій центральних та місцевих органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування з метою збалансованого розвитку гірських територій 
Карпатського регіону [8]. 

Дієвим важелем впливу на підвищення ефективності партнерства органів місцевої 
влади із недержавними організаціями стало надання представникам галузевих рад 
підприємців права брати участь у проведенні щорічної оцінки виконання посадовими 
особами покладених на них завдань і обов’язків, пов’язаних із регулюванням 
підприємницької діяльності [9]. Станом на 1 січня 2010 р. лише в Івано-Франківській 
області діяло 65 місцевих рад підприємців [7]. 

Процесу взаємодії місцевих органів виконавчої влади і громадських організацій 
сприяють різні форми дорадчого характеру (загальні збори, засідання, наради) і наочного 
характеру (угоди, пілотні проекти, бізнес-плани). У результаті партнерської взаємодії 
ОДА і РДА, бізнесу та громадськості забезпечується дієвість та результативність процесу 
публічного менеджменту розвитком соціально-економічного комплексу гірських 
територій. Партнерство органів державної влади, бізнесу та громадськості має достатньо 
широкий діапазон можливих форм співпраці – від обміну інформацією до здійснення 
спільних проектів. Функції представників цих інституцій, переважно сфери їх інтересів, 
збігаються, тому їх взаємодія в стані забезпечувати сталий і збалансований соціально-
економічний розвиток гірських територій. 

Слід зазначити, що перший рівень публічного менеджменту соціально-
економічного комплексу гірських територій забезпечується керівними органами 
обласних рад та ОДА областей Карпатського регіону, дорадчими органами яких 
виступають Координаційні комітети з управління процесом реалізації стратегій соціально-
економічного розвитку цих регіонів. До їх складу входять делеговані керівники обласних 
органів державної влади і місцевого самоврядування, керівники підприємницьких 
структур, представники наукових установ та громадських організацій. Завдання 
Координаційних комітетів полягає у здійсненні загальних функцій управління, 
забезпеченні організаційно-методичних основ реалізації стратегій, підготовці 
пропозицій щодо зміни або коригування стратегічних напрямів розвитку територій. 

Другий рівень публічного менеджменту забезпечується відповідними комісіями 
обласних рад та галузевими управліннями облдержадміністрацій, дорадчими органами 
яких виступають Групи стратегічного управління за встановленими стратегіями, 
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пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку областей та їх гірських 
територій.  

Отже, створення ефективних організаційних структур управління розвитком 
соціально-економічного комплексу гірських територій із залученням наукових, 
консалтингових, інших підприємницьких структур і громадських організацій мають 
сприяти сталому розвитку цих територій. Головним критерієм результативності 
управлінської діяльності є рівень ефективності керованих об’єктів. Його сутність визначає 
сукупність всіх видів ресурсів, якими володіють і які використовують місцеві органи 
виконавчої влади з метою збільшення соціально-економічного потенціалу гірських 
територій. Адже пріоритетами розвитку соціально-економічного комплексу гірських 
територій є розвиток і розбудова інфраструктури; розвиток наукомістких, енергоощадних, 
високотехнологічних та екофільних виробництв; розвиток традиційного гірського 
сільського господарства; відродження та розвиток традиційних промислів і 
ремесел; здійснення заходів із збереження, збалансованого використання і відтворення 
біологічного та ландшафтного різноманіття; розвиток та екологічно збалансоване ведення 
рекреації та туризму. 
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Society is changing in large part because we want it. Moreover, these changes are not 
random and chaotic as they are not the product of a mysterious collective unconscious. They are 
absolutely reasonable and rational. The logic of these reforms is still hidden from us, because 
change itself is still ongoing. Recently, however, different and seemingly disparate trends are 
beginning to be built into the overall picture. Now we are able to identify the basic principle, the 
power that controls these shifts. This was the driving force of human creativity, which plays a key 
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role in the economy and society. In their professional activities and other spheres of life today, we 
appreciate the creativity like never high and cultivate it with special zeal. Creative activity - a 
distinctive feature of the human species - in our time takes on an unprecedented scale. It is 
considered that we are now living in the "information" economy and "knowledge economy" [1, 
p.19]. However,  the modern economy is driven by human creativity. Creativity - "the ability to 
create meaningful new forms", according to Webster - has become a major source of competitive 
advantage. Virtually every area of production, from the automotive to the fashion industry, the food 
industry and information technology, wins in the end the one who has a creative potential. 

For the first time Business Week magazine introduced the concept of the creative economy 
in August 2000. Then John Hawkins in his book appropriately named "Creative Economy" (2001) 
made an attempt to trace its influence on a global scale. He proposed to divide the creative economy 
for fifteen industries - "creative industries", which include programming, research and design work, 
as well as industry, creative content, such as movies and music. These industries generate 
intellectual property in the form of patents, copyrights, trademarks and original designs. The annual 
income from these fifteen creative industries for 1999 Hawkins estimated at 2.24 trillion dollars. 
Creative US economy leads the world by a wide margin: its revenue of 960 billion US dollars over 
40% of total revenue, while in the world of R & D spending US also spends more than 40% [1]. 
Creativity - is not the solution to all problems, but there are some areas that require creativity, such 
as the creation of new technologies, improvement of working environment, image formation, 
development of corporate culture. 

The extent of research problems. Scientists have paid sufficient attention to the 
understanding, learning and the formulation of the concept of "creativity" in general and "creative 
management" as a guarantee of the success of the organization. So, William E. Coyne, Charles 
Davies, Gareth Jones stand out from the crowd is the fact that recognize the strategic importance of 
creativity for business development. Determination of Albert Szent-Györgyi creativity based on a 
reassessment of the concept, that is, look at the situation from the other side. G. Eysenck, Uaysberg 
R. Lerner  creativity associated with intellectual giftedness and ability to think creatively. Vygotsky 
sees creativity as a product of human imagination and previously assimilated experience. Such 
scholars as J. Guilford, C. Taylor, G. Gruber, J.A Ponomarev, considered the concept of intelligence 
and creativity separately. Most clearly this can be seen in "the theory of intellectual threshold" by 
E.P. Torrance [2]. 

Main material. Creative Intelligence, called by many specialists of creative thinking, as 
originality, ingenuity, is the basis for any new ideas that might suddenly appear in human head. 
Creativity was to an extent an integral part of our lives that we sometimes do not notice as to 
indulge in their creativity. Creative intelligence is the basis for each invention and innovation. 

Creativity - a combination of high capacity for the generation of original ideas and 
unconventional ways of using intellectual activity with the need for it. Creators - people are not 
only able to solve complex intellectual tasks, but also feel need in this. 

Different authors have different trips to the interpretation of the concept of creativity. 
Analyses of this definitions allows them to generalize and note that the creativity is the human 
ability to create a brand new product with the help of specific intellectual procedures. Creativity 
enables continuous improvement of the process of transforming knowledge, investment and 
material resources in the final product of the enterprise. It relies on creative ways of work with 
information. It mainly individually work. 

Creativity, along with the control culture is determined by the conditions of creative 
management. Such management involves [3]: 

• clear directional idea and policy making with the involvement employees to operations; 
• continuous process of personnel development; 
• leadership style based on trust and cooperation; 
• motivation of cooperation and innovation; 
• the development of creative climate in parts of the organization (enterprise). 
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Creative Management is designed not to only manage the high technology manufactures and 
creative teams, but also accept non-standard solutions non-routine tasks. Creative management can 
be seen from this vantage point system, functional, situational, behavioral and administrative 
approaches. Most scientists [2] notes that creative management becomes the most practical 
importance, when it considered from the perspective of system and functional approaches (Table 1) 
[2]. 

Table 1 
The approaches to the interpretation the concept of creative management 

Approach The essence of definition “creative management” 

System 

Subsystem of innovative management, provides the 
ability to control subjects to put forward and develop 
new ideas that take the form of scientific or 
technological information 

Functional 

one of the functions of management, which aims to 
ensure the ability to control the subjects put forward and 
develop new ideas that take the form of scientific, 
technological information and accumulation of new 
ideas 

Situational 

set of favorable conditions created by the leaders of the 
company for the creative development of the labor 
collective and individual employees to accumulate 
creative ideas to address the production and economic 
problems, to overcome their consequences, etc. 

Behavioral 

targeted set of actions and behavior of the enterprise 
managers, aimed at accumulation of creative ideas to 
address the production and economic problems, to 
overcome their consequences, etc., as well as facilitating 
the creative development of the labor collective and 
individual employees 

Administrative 

set of administrative relations between managers and 
subordinates to establish goals to find creative ideas and 
their implementation, related to the solution of industrial 
and economic problems, overcoming their consequences, 
etc. 

 

The decisive factor in the effective development of the strategic management of the 
company is to create a single organization-managerial potential with common  spirit of management 
team that has the necessary professional level of knowledge and strategic mindset. The current 
strategy is based on entrepreneurship, not only leadership, but also on the whole team, that is the 
majority, most interested in the positive image and the prosperity of the company. Therefore it is 
necessary to use the potential of all staff of the organization, which is aimed in creative 
management mechanism [4, p.37]. 

In the past, managers had the desire for clear executives. A well-regarded leader was the 
leader who knew how to execute orders or instructions of higher authorities, standards; consistent 
with accepted types of business conduct. Nowadays valued the managers that are independent. 

Today is born the concept of the creative manager, or the manager of the research and 
strategic type. 

Now in the category of general abilities of managers include such abilities of the person, as 
the creativity, learning, reflexivity. They're having a clear identity, while at the same perform in the 
activities in close connection with the intellect, and, moreover, became the basis for new 
characteristics of intellectual activity leaders. 

The authors of [4, p.38] the main features of the creative type manager is characterized as 
follows: 

• problematic vision of the world, the ability to think strategically, to see the prospects in 
advance to recognize the problem; 

• the ability to advance pose problems when they are still in its infancy; 
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• system and a panoramic perception of reality, the functioning of processes and 
development managed object; 

• the ability to think logically, to do right, and the successful conclusion at the lack of 
information; 

• development of psychological self-regulation, which determines the attitude to the 
problems and their evaluation; 

• the ability to mimic the functions of the different members of the team; 
• psychological insight that allows to see and distinguish the people especially in their 

behavior, the ability to perceive, understand, accept and use point of view different from their own, 
or even opposed to them. Compensator insight is psychodiagnostics; 

• innovation and strategic thinking, the ability to go beyond the formal, familiar, proven, 
traditional; 

• activity - the ability to attract people to work together, without the need for tools or 
material administrative coercion; 

• the ability to quickly readjust psychologically conditions change or transition activities to 
address fundamentally new challenges; 

• the ability to not only delegate authority and responsibility, but also the leader of the 
authority; 

• the ability to latent (hidden) manual is intended to include people in the activity is not on 
the formal subordinative basis, and by "Fade", the ability to ask for advice and help. 

Conclusions. Ukraine's transition to a market economy makes it necessary to expand the 
methods of work with the staff, which has recently seen not as a factor of production, as well as the 
key competitive advantage of any organization. Creative management becomes the key to the 
success of operations in a competitive environment. Creative management and the formation of a 
new creative manager type allow to cope with the rapidly changing conditions of the environment, 
adapt to them and turn weaknesses into opportunities for further development. 
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У статті проведено аналіз розвитку основних (традиційних) послуг ринку поштового зв’язку та 
обгрунтувано впровадження інновацій у поштові послуги та бізнес-процеси УДППЗ «Укрпошта».  
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Актуальність теми. В умовах нестабільного ринкового середовища та економічного 
й адміністративного реформування України на основі стратегії інноваційного розвитку 
важливою ознакою зазначеного розвитку є здатність підприємства адаптуватись до змін, які 
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі. У цих умовах одним із важливих 
завдань збереження існуючого стану та розвитку економіки є рівень інноваційності 
підприємств різних сфер діяльності та, в першу чергу, підприємств поштового зв’язку. Рівень 
готовності підприємства зв’язку до впровадження інноваційних проектів визначає потенціал 
підприємства [1]. 

Вагомий внесок у розвиток методології формування, оцінки та управління 
інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання зроблено В.Олександровою, Ю. 
Бажалом, Б. Буркинським, А. Власовою, Є. Галушкою, І. Галицею, В. Гейцем, С. Глазьєвим, 
Н. Гончаровою, С. Ілляшенком, С. Ільєнковою, Н. Краснокутською, О. Лапко, Б. Малицьким, 
В. Мединським, У. Менсфілдом, Б. Санто, Й. Шумпетером, Ю. Шипуліною, Ю. Яковцем. 
Формування наукових засад і прикладного інструментарію розвитку ринку послуг зв’язку та 
вирішення проблем розвитку галузі зв’язку розглядали в наукових працях вітчизняні 
науковці: Л.Беркман, С.Довгий, М.Дудченко, В.Загорулько, Н.Князєва, О.Князєва, 
Л.Кузнєцова, В.Орлова, С.Скляренко [1].  

Однак, переважна більшість праць вищезгаданих учених носить загальнотеоретичний 
характер або присвячена вирішенню окремих аспектів проблеми. Незважаючи на значний 
внесок дослідників у теорію управління інноваціями, у їхніх працях не ставилися цільові 
завдання формування методологічної бази управління інтеграцією інноваційної діяльності та 
стратегічного розвитку підприємства. Тому в дослідженнях не сформульовані  підходи, 
форми й способи стратегічного розвитку підприємства на основі інновацій.  Наукове 
опрацювання та практичні рекомендації потрібні й для визначення шляхів формування 
ефективної інноваційної політики підприємства поштового зв’язку України. Таким чином, 
актуальність дослідження та наявність невирішених теоретичних і практичних проблем, 
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принципів і методів інноваційного розвитку підприємств поштового зв’язку України 
обумовили вибір напряму дослідження. 

Метою роботи є аналіз розвитку основних (традиційних) послуг ринку поштового 
зв’язку та обгрунтування впровадження інновацій у поштові послуги та бізнес-процеси 
УДППЗ «Укрпошта».  

Основна частина. Структура доходів УДППЗ «Укрпошти» по видах поштових послуг 
за 2015 р. представлена  на рис. 1 [2]. 

 
Рис. 1. Структура доходів УДППЗ «Укрпошти» по видах поштових послуг за 2015 р. 

 

Структура доходів за 2015 р. наступна: виплата та доставка пенсії, грошової 
допомоги– 32,3%, амортизаційні відрахування – 3,5%, матеріальні витрати – 2,4%, інша 
операційна діяльність – 6.2%, інші послуги– 12,1% , інші комерційні послуги – 2,2%,торгівля 
– 4,2%,посилки – 5,8%, поштові перекази – 5,7%, розповсюдження періодичних видань – 
6,3%, приймання платежів – 7,2%, письмова кореспонденція – 18,0%  [2]. 

На зростаючому внутрішньому ринку поштової логістики «Укрпошта» поступово 
втрачає свої позиції. На сегменті доставки письмової кореспонденції поки зберігається 
домінуюче положення (75% ринку). На доставці посилок відбулася найістотніша втрата 
ринкової частки в кількісному виразі – з 62% в 2005р. до 34% в 2015р.  Частка поштових 
доставок з кур’єрською складовою на ринку поштової логістики становила близило чверті 
доходів операторів. 

Позитивним виключенням на ринку поштової логістики для «Укрпошти» є позиція 
підприємства на ринку міжнародної доставки посилок завдяки наданню послуг консигнації 
(понад 70% ринку в кількісному вимірі). 

На ринку доставки періодичних видань підприємство має стабільні позиції – понад 
90% ринку, зокрема, завдяки низьким тарифам на цей вид послуг. 

На ринку посередницьких фінансових послуг з виплати пенсій та допомог – втрата 
позицій на користь комерційних банків (зменшення частки у вартісному вимірі з 56% в 
2005р. до 50% в 2015р.). 

Останнім часом «Укрпошта» посилила свої позиції на ринку грошових переказів 
всередині країни: протягом 2014-2015рр. ринкова частка зросла з 31% до 38%. Водночас 
дещо погіршилися позиції на більш конкурентному ринку міжнародних грошових переказів: 
за період 2014-2015 рр. питома вага «Укрпошти» в обсягах переказів з-за кордону в Україну 
зменшилася з 7% до 6%, в переказах з України за кордон – з 22% до 20%. 
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На ринку послуг з прийому платежів у «Укрпошти» протягом досліджуваного періоду 
досить стабільний стан – на рівні близько 50% ринку. 

У роботі обгрунтовано впровадження інновацій у поштові послуги та бізнес-процеси 
УДППЗ «Укрпошта» з урахуванням міжнародного досвіду. Запропоновано впровадити 
наступні інновації в послуги та технології УДППЗ «Укрпошта» [3]: 

- гібридна пошта; 
- онлайн реєстрація та онлайн оплата відправлень; 
- відстеження стандартних посилок; 
- зберігання інформації про попередні операції: при реєстрації та оплаті відправлень 

онлайн; 
- гнучке ціноутворення для корпоративних клієнтів; 
- відокремлення підрозділів поштового банку і страхового бізнесу; 
- стандартизація набору продуктів у поштових магазинах; 
- електронний доступ до муніципальних і державних послуг (видача паспортів, 

довідок тощо). 
Запропоновано впровадити наступні інновації у бізнес-процеси УДППЗ «Укрпошта» 

[3]: 
- організація і управління процесом автоматичного сортування; 
- управління рівномірністю потоків відправлень на автоматизованих сортувальних 

центрів (АСЦ); 
- управління якістю бази даних OCR: аналіз та виправлення помилок; 
- основні принципи сортування (секвенціювання, угруповання, стандартизація); 
- ключові інновації в процесах, що спираються на track and trace і єдину інформаційну 

платформу; 
- інтеграція онлайн реєстрації відправлень (самообслуговування) в процес track & 

trace; 
- збір та зберігання даних => їх аналіз => зворотній зв'язок - керування однорідністю і 

оптимальністю процесів; 
- синхронізація всіх елементів логістики та мережі; 
- оптимізація маршрутів та балансування робочого навантаження; 
- попереднє повідомлення про доставку відправлень експрес-пошти. 
Висновки.  У роботі проведено аналіз розвитку основних (традиційних) послуг ринку 

поштового зв’язку та обгрунтувано впровадження інновацій у поштові послуги та бізнес-
процеси УДППЗ «Укрпошта».  

 

Литература: 
1. Крупська В.О. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку як основа успішної діяльності 

підприємств поштового зв’язку в сучасних умовах господарювання / В.О.  Крупська. –  Інноваціна 
економіка. – 2013. – 9. –С. 52-62. 

2. Офіційний сайт УДППЗ «Укрпошта» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.ukrposhta.com/ 

3. Українська асоціація директ маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.uadm.com.ua/ 

 
  

 



 289

15. PSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION 
 

Bobovsky Roman 
Postgraduate student,  

Dragomanov National Pedagogical University (Ukraine, Kyiv) 
 

REFLECTION AS A COMPONENT OF FUTURE TEACHER’S 
PEDAGOGICAL CONSCIOUSNESS FORMATION 

 

Бобовський Р. П. 
аспірант 

НПУ імені М.П. Драгоманова (Україна, м. Київ) 
 

РЕФЛЕКСІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

The author presents reflection as a component of future teacher’s pedagogical conscience formation in the 
training process in higher school. 

Key words: reflection, pedagogical reflection, pedagogical conscience, teacher training. 
 

Розглянуто рефлексію як компонент формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя під час 
підготовки у вищому навчальному закладі.  
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Сучасний стан соціально-економічного розвитку України характеризується значними 
змістовими та структурно-організаційними змінами, спрямованими на формування 
національної системи освіти та її інтеграцію в міжнародний освітній простір. Під час 
виховання дітей і молоді пріоритетними стали завдання формування свідомого громадянина, 
патріота та конкурентоспроможного фахівця [4; 5; 9].  

Зміни теоретико-методологічних засад сучасної освіти передбачають наявність 
високого рівня психолого-педагогічної професійності у педагогів. Проте педагогічна 
практика засвідчує, що випускники ВНЗ недостатньо підготовлені до виконання численних 
педагогічних функцій, оскільки у професійно-педагогічній підготовці, що здійснюється на 
етапі навчання в університеті, переважає спрямованість на предметну компетентність 
майбутніх фахівців та не забезпечується формування системного сприйняття майбутньої 
професійної діяльності. В результаті чого складовими педагогічної діяльності виступають 
розрізнені і лише певним чином пов’язані між собою процеси. Беручи це до уваги, 
актуалізуються пошуки нових підходів щодо змістово-організаційних засад навчально-
виховного процесу у педагогічних ВНЗ, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, підготовку майбутніх вчителів, фаховий рівень яких відповідав би 
потребам сучасної школи та запитам суспільства. Глибшому усвідомленню професійних 
функцій, критичному аналізу і конструктивному професійному вдосконаленню слугує 
рефлексивне ставлення фахівців до власної професійної діяльності. 

Термін «рефлексія» виник у філософії і в перекладі з латинської мови  означає «звернення 
назад», «відображення». Більшість філософів розглядають рефлексію як процес мислення 
особистості, що відбувається в її власній свідомості, як самоспостереження та аналіз власних дій. 
Відомий англійський філософ та педагог Джон Локк трактував рефлексію як процес та досвід під 
час якого відбувається накопичення та отримання нових ідей. Філософ вбачав у рефлексії одне з 
джерел пізнання і вважав, що будь-яка ідея об’єктивізувалася для рефлексії [3]. 

Сучасний науковець І. Вачков визначає рефлексію як феномен особистісного 
розвитку, який грає особливу роль у розвитку професійного самопізнання. На думку 
психолога, рефлексія дає можливість індивіду коригувати свою діяльність та спілкування, 
довільно керувати власною поведінкою. Науковець вважає, що рефлексія доповнюється і 
збагачується у процесі зворотного зв’язку [1].  

Феномен рефлексії дозволяє майбутньому вчителю вносити зміни в навчальну 
діяльність, аналізувати результати власних дій, адекватно оцінювати її «кордони», 
відпрацьовуючи до неї критичне ставлення. Рефлексія сприяє розвитку особистості, 
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подоланню труднощів у діяльності, більш ефективній організації пізнання. В педагогіці 
поняття рефлексії особливо активно почало використовуватися в останні десятиліття. 
Педагоги (Л. Гімпель, С. Кашлєв, М. Суворова) визначають рефлексію як процес і результат 
фіксування суб’єктами стану свого розвитку, самовиховання, як процес самоідентифікації 
індивіда педагогічної взаємодії з педагогічною ситуацією та її складовими: педагогом, 
учнями, середовищем та змістом освіти. 

У навчальному посібнику «Педагогіка» С. Кушнірук дає таке визначення рефлексії – 
це не лише знання чи розуміння суб’єктом педагогічної діяльності самого себе, а й вияв того, 
як інші (учні, колеги, батьки) знають і розуміють рефлексуючого, прикметні риси його 
особистості, емоційні реакції та когнітивні (пов’язані з пізнанням) уявлення [2]. 

Отже, професійно-педагогічну діяльність можна трактувати як неперервний процес 
рефлексування у контексті розв’язання майбутнім педагогом послідовності освітніх завдань, 
підпорядкованих досягненню загальної мети − управління формуванням особистості того, 
хто навчається, його світоглядом, переконаннями, духовно-моральними цінностями, 
свідомостю, поведінкою [7; 10].  

Рефлексивний характер педагогічної діяльності полягає в тому, що керуючи 
діяльністю студента, педагог дивиться на себе і свої дії ніби зі сторони [3]. За такого 
рефлексивного керування у педагога формується уміння приймати погляди інших людей, 
уявляти їх внутрішній світ, установки, ставлення не тільки до навчального предмета, але і до 
самого себе. 

У зв’язку з цим можна виділити два прояви професійної рефлексії. Перший − це 
зовнішня рефлексія майбутнім педагогом своєї професійної діяльності або власне професійне 
життя, за межі якого він не виходить. Другий − внутрішня рефлексія, тобто вихід за межі 
буттєвої свідомості, що включає не тільки новий свідомий професійний досвід, але і ціннісне 
осмислення власної професійної діяльності. Якраз перехід на другий рівень формування 
педагогічної свідомості − внутрішню рефлексію − і відрізняє діяльність майбутнього 
вчителя, який розвивається.  

Сполучною ланкою між групами опосередкованих і безпосередніх  
компонентів педагогічної свідомості, на нашу думку, виступає професійна рефлексивність. 
Самопізнання, пошуки особистісного сенсу і методологічних сутностей професійної 
діяльності від усвідомлення окремих дій і вчинків до суті і змісту педагогічної діяльності, 
уможливлюють високий рівень мотивації потреби у досягненні вершин професіоналізму. 
Але цей процес має бути регульованим, організаційно і методично забезпеченим. За таких 
умов професійна освіта може гарантувати той результат, якого повинен досягти  
конкурентоспроможний, високоосвічений фахівець. 

На нашу думку, джерело професійного становлення у педагогічній свідомості, 
принциповою ознакою і механізмом формування якої є рефлексія. Виходячи з цього 
В. І. Нікітаєв, Г. П. Щедровицький стверджують, що здолання установок гносеологізму під 
час визначення свідомості відбувається завдяки зверненню до категорії «рефлексія» [8]. 

Суттєвим у вивченні рефлексії є визначення психологічних умов її прояву. 
Рефлексивна ситуація, як сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, детермінує процес 
входження педагогічної свідомості особистості у режим самоаналізу, самопізнання. При 
цьому це здійснюється на певному емоційному фоні. Однією з психологічних умов 
розгортання рефлексії вважається неуспішність діяльності, порушення її природного 
перебігу, коли спроби використати відомі індивіду способи дій не спрацьовують або є 
очевидним, що вони не підходять в даному випадку. Рефлексія найчастіше викликається 
суперечливістю, неузгодженістю або конфліктністю інформації, що виникає внаслідок не 
вирішення певної задачі, або проблемної ситуації в умовах кооперації діяльностей, або 
суперечливості особистісно-значущої інформації. 

Таким чином рефлексивна ситуація − це сукупність життєво значущих для індивіда 
суперечностей, які він прагне розв’язати за умови відсутності відомих способів її розв’язання 
шляхом рефлексивного виходу за межі наявної ситуації, дистанціювання від неї, 
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усвідомлення всіх значущих умов та чинників і знаходження принципово нових способів 
реалізації діяльності (практичної чи інтелектуальної) у майбутньому. Результатами 
розв’язання рефлексивної ситуації є розширення та переструктурування самосвідомості 
особистості, що проявляється на подальшій діяльності і супроводжується певними 
переживаннями. 

Загалом професійна рефлексія майбутніх вчителів виконує регулятивну функцію, 
оскільки зворотна інформація щодо рівня ефективності власної діяльності постійно 
порівнюється з іншими компонентами педагогічної свідомості, що призводить до її 
перебудови, переходу на новий, більш високий рівень. 

Рефлексивне ставлення людини до власної діяльності є однією з найважливіших умов 
глибшого її усвідомлення, критичного аналізу і конструктивного удосконалення. Рефлексія 
знаходить своє вираження у так званій нормальній подвійності свідомості, коли індивід по 
відношенню до самого себе одночасно виступає і як об'єкт рефлексії, і як її суб'єкт, що 
регулює власні дії і вчинки. Важливо відмітити, що рефлексивний аналіз діяльності не є 
процесом, замкнутим у якомусь чисто індивідуальному просторі самосвідомості; навпаки, як 
це показано в загальній і соціальній психології, здатність людини рефлексивно поставитися 
до самої себе і до своєї діяльності – є результатом освоєння особистістю соціальних відносин 
між людьми. Лише на основі взаємодії з іншими людьми, коли людина намагається 
зрозуміти думки і дії іншого, вона виявляється здатною рефлексивно поставитися і до самої 
себе.  

Отже, розвинена рефлексія майбутнього вчителя у різноманітності її видів, складових 
й типів забезпечує перехід вчителя до професійної зрілості та набуття ним індивідуального 
стилю діяльності. Здатність до рефлексії актуалізується в ситуаціях усвідомлення 
необхідності перебудови складних, нестереотипних педагогічних ситуацій, прийняття 
кризових переживань як таких, що дестабілізують сформовану модель діяльності 
майбутнього вчителя та відповідну їй структуру особистісних властивостей, умов творчої 
самотрансформації.  
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Визначення  професійної компетентності  та  готовності  студентів  до  соціальної  
роботи  з  різними  категоріями  населення  підкреслює  необхідність  не лише системної 
єдності, цілісності розвитку особистості і діяльності, але їм відводиться  певна роль у 
досягненні професіоналізму, майстерності особистості й діяльності. 

Виходячи з того, що компетентність, як правило, співвідноситься з конкретним 
видом діяльності, то сьогодні в науковій літературі описуються її  різні види: соціальна, 
психологічна і соціально-психологічна компетентність [2; 4], комунікативна  компетентність  
[1], правова [3],  психологічна і педагогічна компетентність [4]. Кожен із перерахованих 
видів компетентності має свої особливості саме завдяки специфіці виконуваної діяльності. 
Проте в їх структурі виявляються об’єктивно необхідні елементи. Під час розгляду різних 
видів компетентності  науковці, як правило, включають в їх структуру знання, уміння  і 
навички. І хоч такий підхід, на перший погляд є, дещо спрощеним, зате він забезпечує 
доступність експериментальної перевірки сформованості компетентності, визначення рівня 
професійної компетентності, що лежить в основі визначення готовності студентів до 
професійної діяльності, а також практичне підтвердження теоретичних положень. 

Таким чином, названі складові, можна вважати основою будь-якого виду компетентності 
і, зокрема, професійної компетентності. Оскільки будь-який вид діяльності має свою 
особливість то кожна професія прагне окреслити коло питань,  що відносяться до її 
професійної компетенції.   

Використовуючи наявні підходи у соціальній роботі (професійний аспект), ми 
зробили спробу визначити основні професійні функції, які повинен реалізувати у своїй 
роботі соціальний працівник. 

Діагностична функція пов’язана з визначенням клієнта (об’єкта уваги), сім’ї, 
оточення психологічних особливостей людини. Соціальний працівник здійснює діагностику 
певного типу сімей з метою надання їм соціальної, соціально-психологічної допомоги, 
виявляють коло спілкування клієнта, суть і причини його проблем (соціальних особистих, 
міжособистісних, внутрішньо сімейних труднощів і конфліктів) з метою створення умов для 
їх вирішення. На основі виявлених особливостей і будується діяльність соціального 
працівника. 
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Прогностична функція передбачає участь спеціаліста у прогнозуванні і проектуванні 
процесу життєдіяльності конкретної особи, групи людей, громади. На основі визначення 
цілей і завдань соціальної роботи з клієнтом соціальний працівник розробляє програму 
особистісного розвитку кожного, створення можливих умов для вирішення проблем, 
прогнозує результати, розробляє зміст, методи і форми роботи з клієнтом, групою, громадою 
з метою досягнення цих результатів. Соціальний працівник допомагає клієнтам бачити і 
прогнозувати можливість саморозвитку, самодопомоги, навчає їх таким умінням.  

Організаційна функція передбачає організацію соціальної роботи з клієнтом, групою, 
громадою, створює умови для продуктивної спільної діяльності, організовує дозвілля, 
розробляє програми включення клієнтів у трудову діяльність за можливими чи вибраними 
видами, залучаючи до здійснення цієї діяльності установи, організація, підприємства. 
Стимулює включення клієнтів у групі допомоги іншим і самодопомоги, виступає в ролі 
ініціатора й організатора різних форм роботи у соціальній сфері, в які активно залучаються 
добровольці. 

Комунікативна  функція  забезпечує  налагодження  взаємодії  особистості, 
соціальної групи, які виступають клієнтами, державних і недержавних організацій, 
волонтерів, спонсорів, соціальних партнерів. 

Посередницька функція реалізується завдяки діяльності соціального працівника, 
котрий здійснює зв’язки між клієнтом, групою і громадою та різними організаціями, 
установами, фондами, різними соціальними структурами. Фахівець володіє  банком 
інформаційно світових, психологічних і соціальних послуг, що надаються соціумом, 
виступає у ролі посередника між клієнтом, групою, громадою і психологами,  медиками, 
юристами, соціальними консультантами. Соціальний працівник погоджує свою діяльність у 
сфері соціальних послуг і допомоги з установами соціального забезпечення, благодійними 
фондами, доброчинними організаціями тощо. 

Попереджувально-профілактична функція. Соціальний працівник враховує і 
приводить у дію соціально-правові, юридичні, психологічні механізми попередження і 
подолання негативних впливів у поведінці як дітей, так і дорослих. Він проводить 
профілактику правопорушень, конфліктів, побутового правопорушення, алкоголізму, 
вживання і торгівлі наркотичних речовин; виявляє людей схильних до девіантної поведінки у 
побуті, в колективі, проводить з ними профілактичну й реабілітаційну роботу, залучаючи 
при потребі спеціалістів різного профілю. 

Охоронно-захисна функція. Соціальний працівник використовує наявний арсенал 
правових норм для захисту прав та інтересів окремих людей, груп, спільноти, інформує 
клієнтів як про вітчизняні закони й законодавчі акти, так і про міжнародні документи про 
захист прав людини. 

Функція допомоги і підтримки (або соціально-терапевтична). Соціальний працівник 
організовує разом з клієнтом простір взаємодії з приводу проблем, що у нього з’являються, 
чи труднощів, надають допомогу у вирішенні особистих проблем, здійснюють підтримку за 
умови появи особистих проблем у різної  категорії  населення.  
Медико-гігієнічні функції реалізуються, якщо соціальний працівник здійснює патронаж над 
хворими чи людьми, котрі потребують певного догляду. При цьому має бути готовий 
доглядати людину індивідуально, надавати першу медичну допомогу, володіє навичками 
виконання нескладних медичних процедур. 

Аналітико-оцінювальна функція потребує від соціального працівника володіння 
навичками аналізу, усвідомлення ходу й результатів своєї діяльності у сфері соціальної 
роботи, уміннями виявляти в ній позитивні й негативні аспекти, порівнювати досягнуті 
результати з визначеними цілями й завданнями, реально усвідомлювати свої професійні 
можливості і у зв’язку з цим будувати програму подальшого професійного розвитку.  

Зважаючи  на позиції численних шкіл соціальної роботи ми визначили такі групи 
професійно-педагогічних знань, які найбільш адекватно відображають сутність потреб 
формування професійної  компетентності соціального працівника: методологічні, 
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теоретичні, методичні, технологічні. Так, методологічні знання передбачають володіння 
знаннями загальних принципів вивчення педагогічних явищ, закономірностей впливу на 
особистість об’єктивних і суб’єктивних чинників, навчання і виховання, факторів 
соціального становлення особистості. 

Теоретичні знання включають знання змісту всіх компонентів діяльності у сфері 
соціального захисту і підтримки клієнта, цілі і завдання соціальної роботи, сучасні 
дослідження з означеної галузі, знання індивідуальних і вікових особливостей клієнтів, 
знання шляхів розв’язання конфліктів, організації і здійснення соціальної, психолого-
педагогічної допомоги клієнту, окремій групі чи громаді. 

Група методичних знань включає знання стосовно ідеального проектування, 
конструювання діяльності фахівця  у соціальній сфері, знання прийомів і засобів соціально-
педагогічного чи психологічного впливу на особистість, знання змісту, методів, 
формоорганізації соціальної підтримки і допомоги. Що стосується технологічних знань, то 
вони передбачають такі, як знання конкретних шляхів, прийомів соціально-психологічного, 
педагогічного впливу в окремих соціальних ситуаціях і в конкретному середовищі. 

Все це загалом дозволяє стверджувати, що  наукові знання (як фундамент 
професійної готовності) лише тоді мають цінність, коли спеціаліст володіє вказаними 
уміннями під час здійснення своєї професійної діяльності. 
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Objective study of those countries’ experience playing a leading role in the international 
educational space is an important source for forming a new development strategy of higher 
education system in Ukraine, including professional training of linguists. Great Britain is worldwide 
recognized for achievements in education due to orientation to needs of global labour market, 
enhancement of teaching and learning, sustainable development of research projects, strategic 
partnership with domestic and international organizations, enterprises and community. So, we 
believe that it is reasonable to apply to British experience. 

Researches on comparative professional pedagogy of such Ukrainian scholars as N. 
Abashkina, N. Avshenyuk, N. Bidyuk, M. Leshchenko, O. Lokshyna, N. Mukan, N. Pazyura, L. 
Pukhovska, A. Sbruyeva, V. Tretko and many others have contributed much to the problem raised. 
Certain aspects of specialists’ professional training in Great Britain have been analyzed by O. 
Chorna, T. Hryhoryeva, O. Melnykova, S. Nykytyuk, A. Podolyanska, O. Serheyeva, A. Sokolova. 
Of scientific interest are results of such British scholars as J. Austin, S. Corder, D. Crystal, S. Kirby, 
G. Leech, R. Phillipson, N. Smith and others. 

Ulster University has gained a reputation of a powerful higher education institution that 
applies progressive approaches to teaching, learning and research. Despite its Victorian roots the 
university is focused on today’s challenges. Thus, four university campuses offer a wide range of 
career-oriented Bachelor and Master programmes at five faculties: arts; art, design and the built 
environment; computing and engineering; life and health sciences; social sciences [3]. 

It should be noted that professional training of linguists at British universities mainly leads 
to Bachelor of Arts (BA). However, some universities, for example Ulster University, offer BSc in 
Linguistics that presupposes more mathematical and naturalistic directions.  

At Ulster University one can study linguistics at the faculty of social sciences, namely, at the 
school of communication. After graduation future specialists have excellent career opportunities in 
many fields. First of all, these are fields closely connected with linguistics such as speech and 
language therapy, teaching, information technology, translation and interpreting, publishing, public 
relations, research, lexicography. In addition, graduates can apply their professional skills in 
advertising, journalism, accounting, counselling/social work, voice coaching, forensics, TV 
presenting, etc. [5]. 

 

Figure 1. Destinations of Bsc Hons Language and Linguistics Students after Graduation 
 

According to the data presented by UNISTATS, the official website for comparing UK 
higher education course data, six months after finishing the course most graduates (65 %) start 
working in their professional area. However, less students (15 %) do further study. The percent of 
the unemployed is quite low (10 %) (Figure 1) [4]. 
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So, in our paper we aim to analyze peculiarities of future linguists’ professional training 
within Bsc Hons Language and Linguistics (full-time) at Ulster University.  

This three-year program is directed at providing students with fundamental knowledge of 
linguistic theory and its applications. Linguistic theory covers phonetics, morphology, syntax, 
semantics, pragmatics, historical linguistics, language acquisition, discourse analysis. Although 
such a list of linguistic subfields is quite traditional for most British universities focusing on arts in 
training, developers of the abovementioned curriculum state that Language and Linguistics is an 
original programme, namely technical and analytical, as it encourages students to self-reflection, 
observation and persistence [2].  

In Year 1 students study four core modules: Linguistic Analysis I; Linguistic Analysis II; 
Language and Communication; Language, Communication and Contexts. Optional modules include 
Knowledge and Development of Language; Fundamentals of Marketing; Linguistics in the Real 
World; Fundamentals of Public Relations; Nature and Contexts of Counselling; Interpersonal 
Communication. 

Year 2 covers also four core modules (Linguistic Theory I; Linguistic Theory II; Talk, 
Interaction and Social Organization; Research Methods) and two optional modules (Semantics and 
Pragmatics; Structure and History of English). The second-year students may study a semester in 
Switzerland, Germany or the USA.  

The third-year students should master three core modules, namely, Language Acquisition; 
Researching Talk and Social Interaction; Linguistic Interfaces. Project activity is compulsory, too. 
Optional modules are Current Issues in Linguistics; Discourse Power and Representation [1].  

Also, the program presupposes teaching placement, both in Great Britain and abroad, that 
contributes to development of the obtained knowledge, skills and abilities while applying them in 
the English-speaking environment. Thus, British Council provides students with an opportunity to 
pratice as an English teacher. In addition, Ulster University closely cooperates with Barnado’s, a 
charitable organization. At schools students can be tutors. In summer they can obtain professional 
experience in language camps.  

At the university are widely used such methods of teaching and learning as lectures, seminars, 
practicals; group work; distance learning by means of WebCT; placements; fieldwork and dissertation 
supervision; directed reading and independent study [1].  

Speaking about assessment methods, preference is given to data analysis assignments; 
individual and group presentations; class tests; seen and unseen exams; the final year dissertation 
[1].  

It should be mentioned that the percent of independent study is extremely high, when 
lectures, seminars and practicals cover only one-fifth of the general amount of study hours (Figure 
1) [4].  

 

 

Figure 2. Distribution of Study Time BSc Hons Language and Linguistics at Ulster University 
 

It should be noted that among assessment methods coursework and written exams are more 
applied (Figure 3) [4].  
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Figure 3. Assessment methods pressuposed by Bsc Hons Language and Linguistics at Ulster 
University  

 

So, the general aims of the course are to give students foundational knowledge of the areas 
of linguistic theory and its applications. These areas include phonetics, phonology, morphology, 
syntax, semantics, pragmatics and discourse analysis. Students will be enabled to develop an 
understanding of the theoretical basis of linguistics, to apply theoretical knowledge to the analysis 
of language data and to critically judge approaches to the explanation of language data. The course 
aims to provide students with the background to apply linguistic understanding within the local and 
wider community and be aware of its applications and create in the student an awareness of 
European and international dimensions of language and linguistics. The course will also equip 
students to identify opportunities for, plan and undertake research in the field of language and 
linguistics. The capacity for critical, analytic and independent thinking in both theoretical and 
applied contexts will also be fostered. Throughout, critically reflective skills necessary for 
continuing personal development will be engendered.  

Rather perspective we consider the study of programme specifications for linguistics at 
British higher education institutions. 
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Автор описує застосування інноваційних технологій навчання на різних етапах вивчення твору на 
уроках літератури з метою формування умінь читацької діяльності у розумово відсталих учнів. 
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Сучасна система спеціальної освіти, зокрема й освіти розумово відсталих учнів, 
характеризується посиленням ролі інноваційних технологій навчання, адекватних рівню 
суспільних знань та з оглядом на входження України у світовий освітній простір. Завдяки 
інтерактивним технологіям навчання (ІТН) на уроках літератури розумово відсталі учні 
оволодівають усіма рівнями пізнання: сприймання, усвідомлення, застосування; відбувається 
розвиток і корекція пізнавальних процесів, зв’язного монологічного й діалогічного 
мовлення, формування інтересу до читання літератури, оволодіння уміннями й навичками 
читацької діяльності. Інтерактивне навчання базується на основі положень особистісно 
орієнтованого, технологічного, діяльнісного підходів, висвітлених у роботах 
В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, Є.Ільїна, І. Беха, І. Зязюна, О. Хуторського та ін. За 
традиційного підходу до навчання на уроках літератури виникає ряд труднощів у роботі з 
розумово відсталими школярами: учні не виявляють бажання вступати в діалог, ніяковіють, 
не готові до обговорення теми заняття, соромляться відповідати. Порушення пізнавальних 
психічних процесів, обмежений словниковий запас не дозволяють зрозуміти сутність 
прочитаного та чітко висловлювати власні думки. Допомагають створити умови для 
засвоєння, систематизації, узагальнення й усвідомлення знань, продуктивної діяльності щодо 
їх використання інтерактивні методи навчання, які набувають широкої популярності завдяки 
залученню школярів до постійної творчості, сприяють розвитку та корекції інтелектуальних 
порушень, насамперед мислення і мовлення.  

Проводячи експериментальне навчання, ми намагалися поєднати застосування 
діалогових, ігрових та комп’ютерних технологій з метою розвитку і корекції пізнавальних 
психічних процесів, усвідомлення сутності художніх творів, виховання учнів як активних 
читачів. Враховуючи зниження у розумово відсталих інтересу до читання літератури, 
обмеженість світогляду, зниження самостійності й критичності мислення, з метою корекції 
вказаних порушень ми запровадили діалогове навчання, виділивши завдання, доступні 
розумово відсталим підліткам, зважаючи на те, що «думка дитини на уроці-діалозі 
народжується як відповідь іншій людині, Співбесіднику [8, с. 111]».  

Запроваджуючи діалогове навчання, виділили його спільні та специфічні види й 
форми, доступні розумово відсталим учням, оскільки передбачалася спільна співпраця учнів 
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з учителем, один з одним. До спільних віднесли відповіді на евристично спрямовані 
запитання, що стосуються епізодів твору, бесіду евристичного спрямування, виразне читання 
окремих епізодів-діалогів з наступним обговоренням, складання асоціативного куща, 
асоціативного ланцюжка (герої, події, наслідок), відгадування спеціальних загадок, 
виконання школярами творчих робіт: ілюстрування прочитаного, обговорення з наступною 
інсценізацією епізодів з прочитаних творів. Специфічні види діяльності склали обговорення 
назви твору, добір заголовку до твору, придумування власних запитань до твору. Проводячи 
діалогове навчання, зважали на висновок Г.Гадамера про те, що наріжним каменем теорії 
діалогізму є процес пізнання завдяки суб’єкт-об’єктним відносинам. Діалог відбувається 
шляхом впливу об’єкта на емоційну сферу суб’єкта, яка «спрямована на комунікацію [4]». 
Також керувалися думкою Ю.Борєєва про подолання завдяки навчальному діалогу на уроці 
літератури психологічного розриву між потребою поділитися своїми судженнями про 
прочитане, що внутрішньо властива читачам-підліткам, та ситуацією спілкування на уроці, у 
якій ця потреба може реалізуватися [3].  

Враховуючи рекомендації вчених щодо значення літературних ігор (А.Аксьонова, 
Л.Вавіна, Н.Кравець, А.Мельник, А.Пасічник та ін.) і зважаючи на отримані результати 
досліджень, дійшли висновків, що виховати розумово відсталих учнів як активних читачів, 
скоригувати їхню читацьку діяльність допоможуть літературні ігри. Добираючи ігри, 
дотримувалися відповідних принципів: корекції, розвитку, діяльності, поєднання 
дидактичних та ігрових цілей, принципу комунікації.  

Водночас застосовували комп’ютерні технології як додатковий набір можливостей 
корекції відхилень у розвитку школярів, оскільки для розумово відсталих комп’ютер виконує 
наступні функції: виступає як наочний посібник, як джерело навчальної інформації; дає 
можливість коригувати притаманні школярам порушення розвитку, розвивати зв’язне 
мовлення; контролювати хід і правильність виконання завдання та здійснювати 
самоконтроль виконуваної роботи; бути засобом діагностики знань школярів (комп’ютерне 
тестування); формувати естетичні смаки. 

Інформаційні технології навчання застосовували залежно від етапів вивчення твору. 
На етапі підготовки до сприймання твору використовували завдання, що стосуються 
біографії, творчого шляху письменника, назви твору, запровадивши у процесі дослідного 
навчання чітку організацію різних видів діяльності школярів. Насамперед на кожному 
першому (пропедевтичному) уроці, знайомлячи учнів  з біографією і творчістю автора, 
організовували уявне інтерв’ю школярів з письменником. Так семикласники провели уявне 
інтерв’ю з М.Стельмахом – автором повісті «Гуси-лебеді летять»: Коли вперше почали 
писати твори? Як називається Ваш перший твір? Про кого чи про що він? Водночас 
використали прийом «відстрочена відгадка», запропонувавши учням на початку уроку 
загадку, відгадку якої буде розкрито в ході уроку або на наступному уроці: «Чому повість 
так називається?» Щоб більш детально ознайомити учнів з біографією О. Довженка, 
використали презентацію уривків зі створених митцем кінофільмів, аудіозапису інтерв’ю з 
О. Довженком, висловлюваннями про нього в літературно-критичних статтях. Працюючи 
над назвою твору, враховували, що заголовок завжди спрямовує учня-читача на майбутнє 
читання, сприяє зосередженню уваги на героях чи персонажах твору, викликає інтерес до 
читання. Проте розумово відсталі учні не досить чітко диференціювали сутність понять 
«твір», «заголовок», «назва твору». Для кращого розуміння ними сутності вказаних понять та 
роль назви у творі, поряд із заголовком та уривком з твору на слайді запропонували графічну 
схему-модель: назва > твір з одночасним використанням допоміжних запитань: Про що 
можна дізнатися у творі, зважаючи на його назву (заголовок)? На що вказує назва: на час дії, 
місце дії, героя; на предмет, важливий для характеристики героя твору, на тему чи основну 
думку, виражену в творі? Для прикладу використали назви творів: «Хитрий півень», «Лев та 
Миша», «У панському саду», «Перед грозою» - 7 клас; «Захар Беркут», «Дорогою ціною», 
«Рідна мова в рідній школі», «Зачарована Десна», «Лось» - 8 клас; «Не гріє сонце на 
чужині», «Два сини», «До праці», «Білі акації будуть цвісти» − 9 клас. Актуалізуючи здобуті 
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учнями знання, поглиблюючи інтерес до творчості певного автора, застосували технологію 
«пригадай автора». Читаючи з екрану монітора завдання, школярі самостійно відповідали на 
них, наприклад: 1) Він був сином коваля, а став відомим українським письменником, 
вченим.(І. Франко). 2) У своїх творах він звеличував добрих, чесних, сміливих, лагідних, 
щедрих, порядних людей і засуджував жадібних, брехливих, улесливих, хитрих, лінивих 
людей, зображуючи їх у образах тварин. (Л. Глібов).  

На етапі сприймання твору обговорювали портрети літературних героїв, початок 
твору. Розумово відсталим у зв’язку з бідністю словникового запасу (особливо відсутністю 
експресивної лексики), важко характеризувати образи героїв. Забування, інертність і косність 
нервових процесів, невміння переносити здобуті знання у нову ситуацію призводять до того, 
що учні без належної допомоги не в змозі визначити у творі головних і другорядних героїв, 
запам’ятати їхні імена. Часто за асоціацією розповідають про героїв з інших творів, доводячи 
«правильність» власної думки. З метою корекції недоліків розумової діяльності використали 
схему-модель твір > герой, звертаючи увагу школярів на статусно-рольову характеристику 
героїв з метою опанування їхньої сутності, індивідуалізації дійових осіб, визначення 
рольових особливостей: вікових, тендерних, родинно-родових, соціальних, суспільно-
політичних. Для цього застосовували елементи дослідницького методу, зокрема разом з 
учнями досліджували, які ролі виконують герої та як вони себе у них проявляють. Школярі 
визначали, який характер і тип людини зобразив письменник, виявляли унікальність героя, 
його відмінність від інших персонажів. Так, семикласники визначали, які ролі поєднує в собі 
Галя – героїня повісті М. Стельмаха «Галя»: дівчина, дочка, господиня, кохана, захисниця, 
героїня. Використана презентація допомогла встановити трансформацію героїні в рамках 
однієї ролі, на яких етапах розвитку сюжету та під впливом чого це відбувається, до чого 
призводить. З метою розширення словникового запасу, розуміння сутності характеру героїв, 
їхніх вчинків і поведінки, вчили описувати образи. Для опису образу Галі запропонували 
наступні завдання: 1) Які слова використав письменник для опису образу Галі? 2) Як 
охарактеризував дочку батько? 3) Доведіть: Галя – смілива людина, добра, чи – ні. Водночас  
запропонували прочитати за ролями розмову батька з Галею і Петром.  
 Характеризуючи образ пані – героїні повісті Марка Вовчка «Інститутка», учні 
виконали ряд завдань: 1) Якими словами пані називала бабусю? Про що це свідчить? 2) 
Порівняйте, як бабуся ставилася до людей, а як – пані. 3) Хто з них добрий, милосердний, 
щедрий, а хто – злий, жорстокий, жадібний? Чому ви так вважаєте?  

Розумово відсталі, як і всі діти, люблять фантазувати, жити у світі фантазії. 
Застосувавши прийом «фантастичне доповнення», запропонували учням подумати, як можна 
щасливо закінчити повісті: «Галя», «Інститутка». 
 Етап підготовки до аналізу твору передбачав завдання, що поєднували в собі 
аналітичні запитання і запитання евристичного спрямування, що відображали послідовність 
зображеного, характеристику вчинків героїв, їхні стосунки, поведінку, причинно-наслідкові 
зв’язки між зображеним. Зважаючи на важливість бесіди, зокрема бесіди евристичного 
спрямування, для опанування учнями змістом і усвідомлення смислу твору М.Чабанівського 
«Вірний» проводили бесіду так, щоб школярі могли відповісти на запитання: чому?, для 
чого?, про що дізналися?, чому так сталося? і т. ін., водночас звертаючи увагу на розмову 
між Ігорем і Тимком: 1) Які слова використав письменник для характеристики героїв? 2) 
Чому Ігор виступив захисником цуцика? 3) Чому Тимко не хотів віддавати безкоштовно 
цуцика? Про що це свідчить? 4) Як змінилося ставлення батька до прохання сина? 5) 
Доведіть, що Вірний виправдав свою кличку. По закінченню бесіди запропонували учням 
створити усні портрети Ігоря і Тимка. Водночас, використали технологію «діаграма Вена». 
На слайді у спільному для обох кругів секторі було вписано однакові риси героїв, а в кругах 
– відмінні риси. Клас поділили на дві команди з присвоєнням назви кожній. Учням 
пропонували довести доцільність чи недоцільність пропонованих рис героїв і запропонувати 
власні характеристики. Учитель (експерт) доповнював, узагальнював, оцінював роботу груп, 
залучаючи учнів до колективного визначення групи-переможця. З метою перевірки 
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ставлення школярів до описаної в оповіданні події застосували прийом “мікрофон”, завдяки 
якому кожен висловлював власну думку: «Найбільше я хвилювався, коли …», «З яким 
почуттям перегорнуто останню сторінку оповідання?». 

Проводячи аналіз твору застосовували порівняльні таблиці різних описів, створювали 
порівняльні таблиці героїв, їхнього зовнішнього вигляду, мови, характеру, поведінки. 
Застосувавши схему-модель: твір > герой > вчинки > позитивні (негативні), навчали учнів 
аналізувати вчинки героїв. Аналізуючи твір, як форму контролю навчальних досягнень учнів 
використовували тестовий контроль з огляду на те, що розумово відсталі підлітки знайомі з 
комп’ютером, працюють з ним у школі та вдома. Тести готували з дотриманням дидактичних 
принципів доступності, доцільності, наочності, науковості. Тестові завдання пропонували у 
відкритій чи закритій формах із запитаннями різного рівня труднощів. Завдання відкритої 
форми не містили підказок, змушували пригадувати вивчений матеріал, відтворювати його в 
пам’яті. Так, у 7 класі запропонували учням тест до повісті О. Гончара «Бригантина»: 1) Ім’я 
головного героя повісті О. Гончара «Бригантина» … Порфир. 2) Село, в якому народився і 
жив герой … Комишанка. 3) Імя товариша Кульбаки …Гена. 4) Приз, який за перемогу у 
змаганні отримав герой … півень. Для глибшого розуміння учнями опису природи після 
дощу, описаного О. Гончарем у повісті «Бригантина», використали прийом «порівняння 
творів двох мистецтв» – літератури й живопису, реалізувати який допомогла картина 
художника О. Макогона «Промінець сонечка після дощу».  

На підсумковому етапі вивчення твору використовували завдання на зіставлення й 
порівняння сутності зображених подій, явищ, дискусії. Підсумковий етап давав можливість 
виявити міру засвоєння учнями змістової та смислової сторін твору, сприймання його 
сюжетної й композиційної єдності, диференціювати зображене, насамперед зображені події, 
героїв. Їхні вчинки. Прийом «акваріум», за якого учні працювали в групах, виконуючи 
запропоноване на слайді завдання, допоміг глибше усвідомити сутність твору Марка Вовчка 
«Козачка», послідовність зображених подій: Життя Олесі до  
заміжжя. Життя у заміжжі. Знущання й поневіряння. Останні роки життя Олесі. 

Щоб учні краще зрозуміли сутність зображених у повісті подій, причинно-наслідкові 
зв’язки, провели дискусію на тему «Два світи – два життя» та використали прийом «коло 
думок». Учні розмірковували над тим, чому перемогло зло: Іван помирає. Синів забирають 
від Олесі. Олеся помирає від нестатків. Торжествує зло. Чи погоджуєтеся ви з такою 
думкою? Хто уособлює зло? 

Інноваційні технології навчання допомагають вводити учнів у глибину твору, краще 
зрозуміти сутність зображених подій, вчинків, явищ. Завдяки ІТН розумово відсталі школярі 
оволодівають уміннями читацької діяльності, у них формується позитивна мотивація до 
читання художньої літератури, яка переходить в інтерес, учні поступово стають читацько-
компетентними активними читачами.  
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Розглянуто нормативно-правові документи, що розкривають особливості впровадження в Україні 
науково-дослідницької діяльності студентів та її роль у формуванні конкурентоспроможного майбутнього 
вчителя. 
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Загальні тенденції розвитку вищої освіти зумовлюють зростання вимог до якості 
професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя.  

У цьому контексті все більшої актуальності набуває розвиток науково-дослідницької 
діяльності студентів, який на шляху інтеграції України у світову спільноту перетворюється 
на один з основних компонентів професійної підготовки конкурентоспроможних майбутніх 
фахівців [11; 7; 9; 12; 13].  

У таблиці 1 наведено перелік основних нормативно-правових документів,  
що розкривають особливості впровадження на теренах України науково-дослідницької 
діяльності студентів. 

Ретроспективний аналіз нормативно-правових документів (табл. 1) дозволив 
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Таблиця 1  
Нормативно-законодавча база науково-дослідницької роботи у ВНЗ України  

(20-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.) 
Рік  Документи, що регламентують наукову діяльність студентів у ВНЗ 
30-ті роки 
ХХ ст. 

У ВПНЗ  України була введена науково-дослідна робота студентів, яка до початку п’ятдесятих років 
не була частиною навчального процесу, тому носила стихійний характер 

1953  Було розроблено Положення про науково-дослідну роботу студентів, в якому дослідна діяльність 
визнавалась як обов’язкова частина навчального процесу, результати якої повинні відображатись у 
річних звітах вищих педагогічних навчальних закладів 

1958 Розпочав роботу Всесоюзний конкурс на найкращу наукову роботу студентів 
1961- 1962 Положення про науково-дослідну роботу студентів було доповнене новими статтями, згідно яких 

студенти всіх форм навчання повинні були брати участь у дослідницькій роботі 
1973 Почали проводити Всесоюзну олімпіаду «Студент та науково-технічний прогрес» 
1979 Введення «Приблизного типового плану організації науково-дослідної роботи студентів на весь 

період навчання». Положення окреслювало перелік заходів за основними розділами організації 
науково-дослідної роботи з вказаними строками її виконання 

1981 Прийнято Постанову «Про подальший розвиток науково-дослідної діяльності студентів», в якій 
зазначалась необхідність розробки нових комплексних планів організації науково-дослідної роботи 

1984 З'явилося Положення про науково-дослідну роботу студентів та інформаційний лист Міносвіти 
України «Про заходи щодо вдосконалення науково-дослідницької роботи студентів, включеної в 
навчальний процес вищих навчальних закладів України» 

1985 Був опублікований «Приблизний типовий комплексний план організації науково-дослідницької 
роботи на весь період навчання студентів», що уточнював та розширював попередній 

1986 Прийнято Постанову Міносвіти України «Про заходи щодо подальшого вдосконалення науково-
дослідницької роботи студентів»  

1987 Організовано Всесоюзну координаційну раду науково-технічної творчості молоді, яка повинна була 
стати центром керівництва науково-дослідної роботи студентів 

1991 У Законі України «Про освіту» поставлено завдання щодо створення такої науково-дослідницької 
програми, яка б сприяла реалізації творчих здібностей молодої людини, закладених у ній природою  

1992 Прийнято Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1992, № 12, ст.165) 

1993 Опубліковано положення «Про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах», 
затверджене наказом Мiнiстерства освiти України вiд «2» червня 1993 р.N 161  

1995 Указ Президента України від 12.09.95 р. №83/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти 
в Україні» 

1996 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 «Про затвердження Положення про 
державний вищий заклад освіти» 

1999 Опубліковано Положення «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів». Це Положення  
регламентувало діяльність у  галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів (аспірантура 
і докторантура) і є обов'язковим для всіх ВНЗ та наукових  установ  України  незалежно від їх 
підпорядкованості та форми власності  

2002 Закон України «Про вищу освіту». У національному ВНЗ обов'язково створюється Наглядова рада 
для надання допомоги його керівництву в реалізації державної  політики  у  галузі  вищої  освіти  і  
науки (Ст. 35)  

2006 Прийнято Положення «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних 
закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації» 

2007 Підписано наказ Міністерства освіти й науки України № 612 від 13.07.2007 р. «Про затвердження 
Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейський і світовий 
освітній простір на період до 2010 року» 

2007 Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155 Державну 
цільову науково-технічну та соціальну програму «Наука в університетах» на 2008-2017 роки  

2014 Прийнято  Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, 
ст.2004), в якому зазначається, що значна частина повноважень Міністерства освіти й науки 
переходить  до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Кожен ВНЗ отримав 
право впроваджувати власні освітні та наукові програми. Другий (магістерський) рівень освіти 
здобувається за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою. Освітньо-наукова програма 
магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків 

2014-2020 Підписано рамкову програму з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», яка передбачає надання 
більших можливостей новим учасникам та молодим перспективним науковцям для просування своїх 
ідей та одержання фінансування від Європейського Союзу 

2015 Підписано Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  (Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2016, № 3, ст.25). Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади 
функціонування наукової і науково-технічної діяльності  
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нам виділити головні етапи впровадження науково-дослідницької діяльності студентів в 
університетах України з середини ХІХ до поч. ХХІ ст. 

 Перший етап. Зародження науково-дослідницької діяльності студентів. Так, ще в ХІХ 
ст. завдання науково-дослідної роботи студентів полягали у «формуванні вмінь вільно 
висловлювати думки латинською мовою», «оволодінні ґрунтовними знаннями з основ наук», 
«вивченні вітчизняної історії і національних традицій» [6, c. 209−211]. А вже на початку 20-х 
років XX ст. студентів педагогічних інститутів під час педагогічної практики широко 
залучали до проведення різноманітних педагогічних досліджень, які носили яскраво 
виражену дослідницьку спрямованість. 

 На першій партійній нараді з питань народної освіти (31 січня 1920 – 4 січня 1921 рр.) 
було визначено  один з головних напрямків перебудови навчально-виховної роботи у вищих 
навчальних закладах – виховання студентської молоді. Найбільш ефективною формою 
організації цієї роботи було визнано гуртки [2].   

 Саме початок 1930-х років (особливо 1933 р.) дослідники називають другим етапом 
розвитку студентської науки. У цей період у лабораторні роботи і виробничу практику були 
включено різні дослідницькі завдання, студентів масово залучали до наукових гуртків ВНЗ 
[1]. 

 Третій етап. 11 квітня 1953 р. був прийнятий наказ Міністерства освіти Української 
РСР «Про заходи поліпшення підготовки професорсько-викладацьких кадрів для 
педагогічних і учительських інститутів Української РСР» (№196), в якому з метою 
поліпшення і розвитку науково-дослідницької діяльності студентів рекомендувалось 
забезпечити можливість публікувати у пресі результати їх кращих науково-дослідних робіт. 
Директорам вищих навчальних закладів надавалося право залучати до роботи в якості 
лаборантів найбільш здібних студентів старших курсів, що успішно виконують навчальний 
план, з оплатою їх праці в розмірі до половини ставки за посадою лаборанта за 4-годинний 
робочий день у межах загальних штатів навчально-допоміжного персоналу [4, c. 14−15]. За 
студентами, залученими до роботи в якості лаборантів, зберігалося право на отримання 
стипендії на загальних підставах. 

 У наступні роки (1960−1980 рр.) зміни і доповнення до цієї постанови вносилися ще не 
раз, в цілому всі вони були орієнтовані на поліпшення становища у секторі науки ВНЗ та 
залучення до науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених (табл. 1). Так, її 
реалізація передбачала ряд заходів: 1) всесоюзні конкурси на кращу наукову роботу студентів з 
природничих, технічних і гуманітарних наук (з 1958 р.); 2) постійне виконання науково-
дослідних робіт студентами; 3) студенти, які одержували диплом з відзнакою, мали перевагу при 
розподілі на роботу і підчас вступу до аспірантури; 4) були створені перші комплексні творчі 
молодіжні колективи зі студентів, аспірантів та молодих спеціалістів; 5) професорсько-
викладацький склад ВНЗ був зобов'язаний керувати науково-дослідницькою роботою студентів, 
при цьому передбачалося зменшення навчального навантаження професорам і викладачам, які 
активно брали участь в науково-дослідній роботі [3]. Крім того,  Постанова Радміну СРСР від 22 
січня 1969 р. № 64 скасувала платне навчання у ВНЗ, що дало можливість отримати вищу освіту 
талановитій молоді України [10]. 
 Четвертий етап (1980-1990 рр). З’явилося ряд оновлених Положень про науково-
дослідницьку роботу студентів (1984, 1985, 1986),  які передбачали ряд заходів спрямованих 
на удосконалення науково-дослідної роботи студентів –обов’язкову частину навчального 
процесу всіх ВНЗ України. Всі попередні тенденції зберігалися. Також в цей час відбувалося 
масове залучення учнів шкіл, професійно-технічних училищ, студентів ВНЗ до навчально-
дослідницької та науково-дослідницької роботи. 

 П’ятий етап (1991−2016 рр.). За весь період незалежності України прийнято значну 
кількість законів, доктрин, постанов, програм (табл. 1), спрямованих на  інтеграцію науки в 
освіту і освіти в науку, котра стає потужною рушійною силою економічного зростання, 
підвищення ефективності та конкурентоспроможності народного господарства, а майбутні 
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фахівці – випускники ВНЗ – стають одним з найважливіших факторів національній безпеки і 
добробуту країни [5; 8]. 

Отже, державні реформи в освітньо-науковому секторі наразі спрямовані на інтеграцію 
зусиль наукової, освітньої та навчальної діяльності в підготовці висококваліфікованих учителів, 
сприяють єдності освіти та наукових досліджень, що відображено в оновленій нормативно-
правовій базі в галузі освіти.   

З прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» (2014) докорінно змінюється 
роль, завдання та організація наукової роботи у вищих навчальних закладах. Сучасні 
особливості освіти зумовлюють зміни концептуальних засад наукової діяльності вищих 
педагогічних закладів України, серед яких невід’ємною складовою навчального процесу 
виступає саме науково-дослідницька діяльність студентів. 
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This article examines the nature of the implementation of research results; principal forms of the research 
results implementation of professors in higher education establishments of Ukraine in the educational process. 
Problematic aspects of the implementation of research results during the 60-90th  of the twentieth century are presented. 
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У статті розглянуто сутність процесу впровадження наукових результатів, обґрунтовано основні 
форми впровадження результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу вищих 
педагогічних навчальних закладів України у навчальний процес, з’ясовано проблемні питання впровадження 
результатів наукової діяльності у період 60-90-х років ХХ століття. 

Ключові слова: впровадження, наукові дослідження, результати наукових досліджень, навчальний 
процес. 

 

Постановка проблеми. Від практичного впровадження і використання в діяльності 
шкіл та вищих навчальних закладів результатів науково-педагогічних досліджень залежить 
подальше удосконалення системи загальної середньої і вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу. Відповідність теоретико-методичного наукового 
доробку професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів з педагогіки та 
психології розв’язанню існуючих в освітній галузі проблем у 60-90-х рp. потребували їх 
активного впровадження в освітній процес як у загальноосвітні, так і в інші навчальні заклади 
для широкого застосування. 

З метою уніфікації критеріїв і заходів з упровадження результатів науково-дослідної 
роботи в практику з урахуванням можливостей та специфіки педагогічних інститутів, 
підвищення ефективності та якості наукових досліджень Міністерством середньої 
спеціальної і вищої освіти колишнього СРСР розроблено «Положення про впровадження 
науково-дослідної роботи в практику» (1970 р.). У ньому визначались обов’язкові норми для 
учасників впровадження результатів науково-дослідної роботи у педагогічних інститутах. 
Зокрема, зазначалося, що реалізація результатів науково-дослідної роботи це процес, 
протягом якого відбувається розповсюдження результатів, залучення нових знань, в 
науковий обіг, визнання їх наукової і практичної значущості, пряме використання у галузі 
соціальної чи народногосподарської практики [2]. 

Науковий результат, що вміщував в собі цінні для науки та практики нові знання 
фіксувався у формах: наукового звіту; рукопису для друку; препринту; наукової публікації; 
науково-службової та науково-технічної документації. Реалізація могла бути різною за рівнем чи 
масштабом (міжнародний, державний, галузевий, вузівський), чи за об’ємом (грошовий 
еквівалент). Ефект від реалізації наукових результатів міг бути – інформаційним, соціальним або 
економічним [1]. 

Залежно від джерел фінансування і функціональної орієнтації в педагогічному 
інституті виділялися такі категорії досліджень: держбюджетні функціональні, держбюджетні 
пошукові; держбюджетні прикладні, договірні прикладні. Результат держбюджетних 
фундаментальних досліджень піддавався лише внутрішньо науковому впровадженню, 
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тотожний позитивній апробації, тобто обговоренню та оцінці матеріалу. Апробація 
виражалася у відгуках, депонуванні, авторських свідоцтвах про відкриття. 

Держбюджетні пошукові та прикладні дослідження піддавалися як внутрішньо 
науковій, так і практичній реалізації, що передбачало три варіанти практичного 
впровадження: використання споживачами-практиками препринтових розробок інституту; 
схвалення і рекомендації щодо використання, що надавалися вищими інстанціями у вигляді 
патенту або затвердження навчальної програми; використання результатів у навчально-
виховному процесі педагогічного інституту. 

Завершення дослідження, початок та закінчення впровадження його результатів 
оформлювалися документацією: протокол засідання кафедри чи витяг з протоколу про 
завершення теми та етапу дослідження; довідка про можливість впровадження результатів 
даного дослідження; загальноінститутський план впровадження; розділ про впровадження 
загальноінститутського перспективного плану науково-дослідної роботи; ініціативні та 
кінцеві документи, які репрезентували впровадження; загальноінститутський звіт про 
впровадження.  

Впровадження виконаних професорсько-викладацьким складом вищих педагогічних 
навчальних закладів результатів досліджень в роботу шкіл, вищих навчальних закладів 
здійснювалося: опублікуванням результатів наукових досліджень у журналах Академії наук і 
галузевих виданнях, науково-методичних журналах, збірниках інститутів («Наукових 
записках», «Вища і середня педагогічна освіта» та ін.); виданням підручників, хрестоматій 
для учнів загальноосвітніх середніх шкіл; виданням посібників для викладачів, вчителів і 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів; розробка та впровадження спецкурсів за 
результатами наукових досліджень викладачів; проведенням звітних наукових секцій, 
науково-теоретичних на науково-методичних конференцій; дієвого зв’язку зі школами та 
широкої популяризації теорії та практики навчання і виховання серед вчителів [1]. 

Від практичного впровадження і використання в роботі шкіл та вищих навчальних 
закладів результатів науково-педагогічних досліджень залежало подальше удосконалення 
системи загальнообов’язкової середньої і вищої освіти.  

Видавництво галузевих, міжгалузевих службових матеріалів регламентувалися 
«Положенням про порядок видавництва міністерствами, комітетами, відомствами та 
організаціями друкованої продукції», «Положенням про випуск друкованої продукції на 
замовлення». Згідно з «Порядком підготовки та видавництва галузевих службових матеріалів 
в системі Міністерства освіти УРСР» організації, які здійснювали видавничу діяльність, 
відповідали за чітке дотримання порядку видання друкованої продукції, правильне 
оформлення і виконання планів видань, за зміст матеріалів, їх художнє і технічне 
оформлення [2]. 

У 60-х рр. ХХ ст. право видавати наукову та навчальну літературу мали ряд вищих 
навчальних закладів (Київський, Харківський і Львівський університети), проте це 
відбувалось під суворим контролем держави. Київський університет організовував видання 
праць з математики, фізики та природничих наук, Харківський – з технічних, а Львівський – 
з гуманітарних. Пізніше дозволено видавництва лише декільком вищим педагогічним 
навчальним закладам, які мали необхідну видавничу базу (Київський, Дрогобицький) [4]. 

Видавництво наукової і навчальної літератури здійснювалося відповідно до 
перспективного плану, який узгоджувався з відповідними комісіями науково-методичної 
ради при Міністерстві освіти України. Діяльність Науково-методичної ради здійснювалася за 
трьома напрямів: 1) Навчально-виховна робота в школах, 2) Вища і середня педагогічна 
освіта, 3) Робота в позашкільних і дошкільних закладах відповідно до вимог «Основних 
напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи», а також з урахуванням плану 
роботи Міністерстві освіти України [8; 9]. 

Науково-методична рада забезпечувала: розроблення рекомендацій щодо імплементації 
передового досвіду навчально-методичної роботи в освітню діяльність вищих педагогічних 
навчальних закладів; координацію науково-методичної роботи; внесення пропозицій до 
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проектів нормативних документів, що регламентували організацію та зміст наукової роботи і 
навчально-методичного забезпечення; узагальнення, схвалення та поширення досвіду 
організації наукової та навчально-методичної роботи у вищих педагогічних навчальних 
закладах; організації науково-методичних і науково-практичних конференцій (окреслення 
проблематики, актуальності, визначення формату проведення тощо); координації планів 
видання наукової та навчально-методичної літератури. 

Наприклад, за результатами виконання наукової роботи протягом 1965−1982 рр. у 
вищих педагогічних навчальних закладах підготовлено 37 монографій за тематикою 
дисертаційних досліджень. У 1966 р. надруковано 3 монографії, у 1967 р. – 5, 1968 р. – 5, 
1969 р – 10, 1970 р. – 14, 1982 р. – 72 монографії. Низка робіт за результатами психолого-
педагогічних досліджень опубліковано в Київському, Тернопільському, Луцькому, 
Луганському педагогічних інститутах [9; 10]. 

На початку 70-х рр. створено централізоване об'єднання «Вища школа», де відбувався 
друк підручників, посібників для всіх вищих навчальних закладів країни. Наприклад, аналіз 
кількості друкованих праць кафедр психолого-педагогічного спрямування вищих 
педагогічних навчальних закладів України свідчить, що за 1981 р. у 30 вищих педагогічних 
навчальних закладах не було опубліковано жодної монографії, підручника і навчального 
посібника. Підготовлені до друку праці тривалий час розглядалися відповідними науково-
методичними комісіями Міністерства освіти, зокрема і відповідними ідеологічними 
структурами.  

Наявність централізованого видавництва, відсутність і заборони на власну видавничу 
діяльність інститутів стримувало поширення і запровадження доробку професорсько-
викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів. Аналіз кількості та обсягу 
друкованих праць кафедр психолого-педагогічного спрямування вищих педагогічних 
навчальних закладів України свідчить, що за 1983 р. у 30 вищих педагогічних навчальних 
закладах загалом опубліковано 177 наукових праць, загальним обсягом 125,9 др. арк. 

Висновки. Отже, впровадженню результатів науково-дослідної роботи в 
педагогічному інституті сприяли концентрація в одному закладі різнопрофільних за 
тематикою наукових досліджень, поєднання наукового та навчального процесу, що сприяло 
професійно-педагогічній та методичній спрямованості навчально-виховного процесу, зв'язок 
з школою як споживачами результатів науково-дослідної роботи. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ 
 

For today profile training is one of priority directions of updating of modern education, achievement of new 
quality. The author understands profile training as means of differentiation and individualization of training, allowing 
changes in structure, the maintenance and the organization of educational process to consider interests, propensities 
and abilities of pupils, to create conditions for training of senior pupils according to their professional interests and 
intentions concerning continuation of education. 
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Проведено аналіз розвитку диференційованих організаційних форм навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах України та закордоном. Розглянуто перспективи використання мультипрофільного 
навчання в українських школах у контексті реформ шкільної освіти. 

Ключові слова: мультипрофільне навчання, навчання, учні старших класів, індивідуалізація навчання. 
 

Входження української освіти в європейський освітній простір останнім часом 
набуває більш активного та рішучого характеру, що підтверджується новими законодавчими 
актами та ініціативами, серед яких виокремимо проект концепції «Нової української школи» 
Міністерства освіти і науки України, як ідеологію реформи середньої освіти, що вступить у 
дію, як передбачається,  у 2018 році. Одним із базових компонентів даного документу є 
«орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм» [8]. Очевидно, що 
задоволення освітніх потреб учня щодо організації навчально-виховного процесу можливо 
лише за умови здійснення особистісно орієнтованого, індивідуального підходу, тому 
актуальною лишається проблема створення такого навчального середовища, де використання 
фронтальної та організаційно-індивідуальної роботи взаємодоповнювали одна одну [2; 3; 5; 
6; 7].   

У даній статті розглядається ґенеза, стан та перспективи використання 
мультипрофільного навчання у старшій школі в контексті сьогодення та реформування 
системи середньої загальної освіти України.  

Запровадження такого способу організації навчання учнів старших класів в Україні 
припадає на кінець ХХ – початок ХХІ століття й на даному етапі розвитку шкільної освіти 
має широке розповсюдження серед навчальних закладів різних типів, тому що враховує 
необхідність органічного поєднання в освітніх процесах колективних видів діяльності з 
одночасним розвитком індивідуальних характеристик учнів та інших демократичних 
процесів у шкільній освіті України. 

Слід зазначити, що основними принципами та організаційно-педагогічними умовами  
сучасної організації профільного  навчання,  а саме, мультипрофільного навчання учнів 
старшої школи в Україні, слід вважати: 1) принцип свідомості й активності (учні є 
активними суб’єктами власного навчання), 2) принцип індивідуального навчання (складання 
індивідуального навчального плану), 3) принцип демократичності (визнання права дитини на 
вибір рівня засвоєння змісту навчального матеріалу), 4) забезпечення опанування 
обов’язкового мінімуму програмового матеріалу з усіх предметів навчального плану, 5) 
створення предметно-поточних груп на паралелі класів, де учень може вивчати певні 
предмети з визначеного ним рівня засвоєння змісту навчального матеріалу в складі 
профільної або академічної (стандартної) предметно-поточної групи, 6) можливість 
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змінювати предметно-поточні групи (стандартний, академічний та профільний рівень) 
протягом навчального року. 

Враховуючи те, що мультипрофільне навчання є одним із способів організації 
профільного навчання звернемось до офіційного тлумачення  терміну: «Профільне навчання 
- вид диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу за рахунок змін у структурі, 
змісті й організації освітнього процесу повніше врахувати інтереси, нахили і здібності учнів, 
їх можливості, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх 
і професійних інтересів…» [1]. Таким чином, враховуючи  сутність профільного навчання та 
основні принципи й організаційно-педагогічні умови організації мультипрофільного 
навчання в сучасній українській старшій школі пропонуємо здійснити історично-педагогічну 
розвідку щодо виникнення такої форми організації навчального процесу старшокласників у 
освітньому просторі зарубіжних країн та України. Для цього проведемо стислий аналіз 
упровадження певних організаційних форм навчання в школі за останніх сто років з позиції 
диференціації та індивідуалізації навчального процесу та з метою виявлення схожих 
характеристик із організацією мультипрофільного навчання.   

Зазначимо, що виникнення питання диференціації навчання, як однієї із форм 
організації індивідуального підходу до навчально-виховного процесу,  слід віднести до часів 
розповсюдження класно-урочної системи (до цього  навчання було індивідуальним): 
педагоги конструювали свою діяльність відповідно до темпу освітнього руху учня й обирали 
методи навчання відносно індивідуальних характеристик дитини тощо [4].  

Проте враховуючи розвиток науково-технічного прогресу, особливо на початку XX 
ст. (час найважливіших наукових відкриттів, бурхливого технічного прогресу, значних змін в 
усіх сферах життя), важливими складовими щодо модернізації шкільної освіти стали такі 
основні фактори, як: швидке впровадження відкриттів і винаходів у виробництві та 
створення на їх основі пристроїв і засобів, що використовуються у повсякденному житті 
людей; потреба у кваліфікованих працівниках, що потребує відповідної освітньо-професійної 
підготовки тощо. Тому, основними характерними чинниками, що впливають на  розвиток 
шкільної освіти цього періоду слід вважати: 1) відповідність змісту освіти досягненням 
сучасної науки й техніки, 2) створення оптимальної навчально-виховної моделі освітнього 
закладу, яка забезпечує виконання визначених державою та суспільством завдань. 

Історико-педагогічний аналіз періоду, що розглядається, свідчить про те, що основні 
тенденції розвитку шкільної освіти того часу мали таке направлення: педагогічний 
прагматизм; спрямованість на розвиток творчих можливостей особистості учня; розвиток 
інноваційних шкіл і поширення їх досвіду на інші навчальні заклади тощо.  

Таким чином,  найбільш відомими у теорії та історії педагогіки є такі системи: Белл-
ланкастерська (учитель навчає учнів, а учні навчають менш підготовлених школярів); 
Батівська (розподіл навчального часу учня на окремі частини: робота у складі класу та 
індивідуальні заняття); Мангеймська (розподіл учнів за 4-ма класами в залежності від їх 
здібностей, рівня інтелектуального розвитку та ступеню підготовки. Відбір у класи 
здійснюється на основі результатів психометричних досліджень, характеристик учителів та 
екзаменів); Дальтон-план (колективна робота триває одну годину на день, інший час – 
індивідуальні заняття в предметних майстернях, лабораторіях); бригадно-лабораторна 
система (групова самостійна робота в лабораторіях, що передбачала обов’язкове 
консультування вчителя); план Трампа (поєднання занять у великих аудиторіях (100-150 
чоловік) з індивідуальним навчанням у малих групах, відмова від класу, що є головною 
структурною одиницею класно-урочної системи)  тощо [2; 3; 10; 11]. 

Слід визнати, що у розвитку організаційних форм навчання зберігається певна 
наступність, тобто з кожним новим етапом розвитку суспільства (а, отже, і школи) старі 
організаційні форми навчання не ліквідовуються, не зникають. Новий етап розвитку школи, 
наповнений новим змістом навчання, наслідує старі організаційні форми, але змінює, 
удосконалює їх відповідно до нового змісту навчання та мети шкільної освіти. Не є 
виключенням й сучасна модель  організації мультипрофільного навчання в школі.  
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Отже, мультипрофільне навчання – це така форма навчання, що використовує основні 
принципи організації навчально-виховного процесу за системою Говард-план, яку було 
запроваджено у 20-і роки ХХ століття в школах Англії, а саме: вільний вибір учнем 
індивідуального навчального плану (обов’язковий мінімум змісту освіти зберігається); 
врахування індивідуальних освітніх запитів учнів у процесі складання навчального плану 
школи; навчання учнів у рухомих за складом навчальних групах; забезпечення предметно-
поточних міграційних процесів школярів протягом навчального року.   

Слід зазначити, що серед основних тенденцій  розвитку шкільної освіти у XX−XXI ст. 
для впровадження мультипрофільного навчання важливими є: модернізація усіх ступенів 
освітньої системи у зв'язку із змінами вимог суспільства, орієнтація на багатопрофільність і 
варіативність освіти, індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу ЗНЗ, 
диверсифікація організаційних форм навчання тощо. 

Інноваційні процеси в освітній галузі передбачають не лише запровадження 
альтернативних організаційних форм навчання, педагогічних технологій та змісту освіти, але 
й  удосконалення перевірених педагогічною практикою форм та методів навчання, що є 
підставою для  запровадження нових способів організації навчання школярів, одним з яких 
слід вважати мультипрофільне навчання.   

Розглядаючи перспективи реформування шкільної освіти України, де передбачається 
низка глобальних змін, слід відмітити, що залишаються незмінними такі основні позиції, як: 
людиноцентризм, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, свобода у виборі форм 
здобуття видів освіти, демократизм тощо [9]. Вважаємо, що  використання мультипрофільної 
моделі організації навчання школярів є історично-обґрунтованим та перспективним 
напрямом роботи у зміні форм  допрофільної роботи й організації профільного навчання 
учнів старшої школи України.  
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In our analysis we use the definition of Social education in educational and leisure activities: the theory of how 
psychological, social and material conditions, and different orientations of values promote or impede the development 
and growth, the quality of life and the welfare of the individual or the group. 
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У статті розкрито та проаналізовано суть діяльність соціального педагога в освітньо-дозвіллєвій 
сфері, визначено та виокремлено основні принципи та функції 

Ключові слова: освітньо-дозвіллєва сфера,  вихованці, соціальний педагог, функції, принципи. 
 

Діяльність соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі 
регламентується принципами, які становлять інваріантний підхід до їх професійної 
діяльності. До цих принципів належать: 1) цільовий характер соціально-педагогічної 
діяльності, що проявляється у забезпеченні соціального захисту школярів, у здійсненні 
заходів, що сприяють їх розвитку і вихованню з врахуванням їх вікових особливостей, 
індивідуальних потреб та побажань, 2) активний характер соціально-педагогічної діяльності 
у загальноосвітньому навчальному закладі, орієнтованої на створення сприятливих умов, для 
задоволення потреб та інтересів школярів і реалізації їх потенційних можливостей, 3) 
превентивний характер соціально-педагогічної діяльності, що передбачає здійснення 
профілактичних заходів з попередження девіантної  
поведінки. 

Діяльність соціального педагога у сфері освітньо-дозвіллєвої діяльності базується на 
принципах співпраці і розуміння, відкритості і конфіденційності, своєчасної соціально-
педагогічної допомоги і підтримки, пріоритетності профілактики соціально-педагогічних 
проблем, визнання цінності особистості школяра і значущості його проблем. У зв’язку з цим 
важливого значення набуває оволодіння соціальним педагогом етикою соціально-педагогічної 
діяльності, яка представляє собою «сукупність принципів і правил спілкування і поведінки, 
моральних норм і приписів, які регулюють відносини між соціальними педагогами і учнями, між 
самими соціальними педагогами, а також між соціальними педагогами і загальноосвітніми 
навчальними закладами [6, с. 381]».  

Емпіричні дослідження дозволяють стверджувати, що у діяльності соціального 
педагога загальноосвітніх навчальних закладів при організації освітньо-дозвіллєвої 
діяльності варто зосереджувати увагу на колективній, груповій та індивідуальній соціально-
педагогічну роботу. Діяльність соціального педагога вимагає від фахівця досить 
багатогранних знань у різноманітних сферах та умінь, використання їх на практиці.  

Функції соціального педагога у сфері освітньо-дозвіллєвої діяльності становлять 
собою предметно-інструментальну основу його професійної діяльності у загальноосвітньому 
навчальному закладі. Окремі професійні функції соціального педагога у сфері освітньо-
дозвіллєвої діяльності загалом дозволяють визначити структуру функціональних обов’язків 
як певну суму знань, умінь і навичок, які забезпечують його професійну компетентність у 
практичній роботі зі школярами. Ми вважаємо за доцільне акцентувати на цьому особливу 
увагу, оскільки відсутність у майбутніх соціальних педагогів у процесі їх професійної 
підготовки у вищому навчальному закладі уявлень про професійні обов’язки різко знижує 
мотивацію до процесу навчання. За умови, якщо у ході навчання студент чітко пов’язує свою 
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навчальну діяльність з майбутніми функціональними обов’язками, у тому числі і з 
обов’язками організатора освітньо-дозвіллєвої діяльності у загальноосвітньому навчальному 
закладі, відбувається актуалізація навчальної діяльності, підвищується відповідальність за 
якість засвоєння знань і технологій [1 с. 68]. 

На основі аналізу напрацювань дослідників (А. Воловик, В. Воловик, 
О. Вишневський, В. Караковський, І. Сидор, С. Рабійчук та ін.) вважаємо за доцільне дати 
коротку характеристику основних функцій соціального педагога у процесі організації 
освітньо-дозвіллєвої діяльності школярів. 

Діагностична функція соціального педагога у сфері освітньо-дозвіллєвої діяльності 
полягає у діагностуванні саме стану освітньо-дозвіллєвої діяльності, вікових та 
індивідуальних особливостей учнів, рівнів проявляти інтересів, потреб кожного із них, 
виявленні особливостей відносин між школярами. При цьому соціальний педагог повинен 
володіти теоретичними знаннями з психолого-педагогічної діагностики, а також уміннями 
розробляти програму індивідуального діагностування кожного учня. 

Суть комунікативної функції соціального педагога полягає у налагодженні взаємодії 
між педагогічним колективом, учнями та батьками. Вона забезпечує встановлення, 
продовження міжособистісних контактів під час організації освітньо-дозвіллєвої діяльності в 
загальноосвітній школі, а також в обміні інформацією, формуванні позитивних поглядів. 

Реалізовуючи організаторську функцію, соціальний педагог сприяє налагодженню роботи 
з різними соціальними інститутами, долученню їх до виховної діяльності, відпочинку,спільної 
співпраці, ділових та особистих контактів, формує дружні взаємини під час організації освітньо-
дозвіллєвої діяльності. 

Виконуючи попереджувально-профілактичну функцію, соціальний педагог виявляє, 
запобігає та обмежує антисоціальні дії та причини дезадаптації серед учнів, забезпечує 
створення сприятливих умов для викорінення шкідливих звичок та асоціальних форм 
поведінки, які негативно впливають на здоров’я та життєдіяльність підлітків, шляхом 
включення учнів у змістовну освітньо-дозвіллєву діяльність. 

Реалізуючи прогностичну функцію, соціальний педагог прогнозує і проектує процес 
виховання і розвиток учнів, зміни діяльності суб’єктів  
освітньо-дозвіллєвої діяльності, надає допомогу у самоосвіті, самовихованні, саморозвитку, 
визначає перспективи й соціально-педагогічні умови розвитку учнів середніх класів у 
процесі їх соціалізації. 

Виконання соціально-терапевтичної функції сприяє вчасному попередженню і 
подоланню різноманітних проблем та встановленню довірливих взаємин між ними. Під час 
організації освітньо-дозвіллєвої діяльності соціальний педагог повинен уміти здійснювати 
консультативну соціально-терапевтичну допомогу, проводити індивідуальні та групові 
терапевтичні зустрічі, а також залучати фахівців різних соціальних закладів до співпраці.  

Виконуючи корекційну функцію, соціальний педагог здійснює корекцію змісту і форм 
виховних впливів на учнів [4; 5] з боку сім’ї, школи і соціального середовища. Водночас 
сприяє підсиленню позитивних впливів і нейтралізації або усунення негативних впливів, які 
можуть завдати шкоди розвитку особистості.  

Певною складністю характеризується посередницька функція, яка полягає у 
координації та об’єднанні зусиль різних спеціалістів (психологів, соціальних педагогів, 
соціальних працівників), а також центрів, служб для дітей, сім’ї та молоді, які здатні 
включатися чи навіть організувати освітньо-дозвіллєву діяльність з учнями, захищати їх 
права та інтереси, допомагати у вирішенні складних життєвих ситуацій. 

Освітня функція соціального педагога спрямована на допомогу учням в оволодінні 
системою наукових знань, умінь, навичок, формуванню наукового світогляду, моральних 
якостей, розвитку творчих сил і здібностей, активній участі учнів під час організації 
освітньо-дозвіллєвої діяльності.  

Здійснюючи виховну функцію, соціальний педагог сприяє створенню умов для 
формування в учнів світогляду, моральних, трудових, естетичних, етичних уявлень, поглядів, 
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переконань, способів відповідної поведінки і діяльності, з метою реалізації цілеспрямованого 
та організованого процесу формування особистості в освітньо-дозвіллєвій сфері діяльності. 

Суть мотиваційної функції соціального педагога полягає у створенні  
сприятливих умов, що стимулюють участь учнів в організації освітньо- 
дозвіллєвої діяльності, активізує їх діяльність у реалізації різноманітних видів і форм 
освітньо-дозвіллєвої діяльності.  

Розвивальна функція передбачає орієнтацію учнів на розвиток мислення, уваги, 
пам’яті під час організації освітньо-дозвіллєвої діяльності. Правильно організоване дозвілля 
несе пізнавальний, навчальний та розвивальний характер, який забезпечує всебічному 
розвитку особистості [1, с. 71−73]. 

Такий діапазон професійних функцій соціальних педагогів зумовлений, з одного боку, 
змістом соціально-педагогічної діяльності, а з іншого – тим, що об’єктом соціально-
педагогічного впливу є школярі [3]. У зв’язку з цим перелік професійних функцій 
соціального педагога необхідно розглядати певною мірою як ідеальну модель його 
діяльності, а не перелік обов’язків та вимог до якості підготовки майбутніх фахівців. 

Для успішної реалізації окреслених вище функцій соціальний педагог, на нашу думку, 
має бути: 1) професійно компетентним, 2) ерудованою людиною у сфері культури, політики, 
економічного і соціального розвитку суспільства, 3) уміти передбачати наслідки власних 
педагогічних дій, послідовно втілювати у життя цінності професії, 4) володіти 
комунікативними навичками, зокрема, уміти правильно спілкуватися з важковиховуваними 
підлітками, педагогами, батьками, 5) дотримуватися етики професійної поведінки, бути 
коректним у питаннях, що стосуються різних аспектів життя школярів та їх батьків, 6) 
володіти емоційною врівноваженістю, бути толерантним і готовим до психологічних 
навантажень, добросовісно виконувати свій професійний обов’язок, не втрачаючи витримки і 
доброзичливості та уваги, 7) уміти приймати адекватне рішення у різних ситуаціях, чітко 
формулювати і переконливо висловлювати свої думки [1, с. 74; 7]. 

Висновок: Отже, аналіз нормативно-правових документів, що визначають суть 
професійної діяльності соціального педагога, дозволив виокремити провідні функції 
діяльності соціального педагога в освітньо-дозвіллєвій сфері: організаторської, 
прогностичної, діагностичної  комунікативної, попереджувально-профілактичної, соціально-
терапевтичної,  
корекційної, посередницької, виховної, розвивальної, мотиваційної.  

Аналіз практики дозволяє стверджувати, що соціальний педагог зможе виконувати 
зазначені вище функції в освітньо-дозвіллєвій сфері лише за умови, якщо він буде володіти 
необхідними знаннями, вміннями і відповідними особистісними якостями, тобто буде 
професійно компетентною особистістю.  
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В статье рассмотрены вопросы использования облачных технологий в учебном процессе. Организация 
учебного процесса на основе построения частного учебного облака добавляет ряд инновационных методик по 
сравнению с традиционной моделью обучения и может быть успешно реализовано в современной системе 
образования 

Ключевые слова: облачные вычисления, интегрированная среда, высшее учебное заведение, сервис, 
инфраструктура 
 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Украины должно 
быть внедрение образовательных инноваций, постоянное повышение качества образования и 
его интеграция в мировое и европейское образовательное пространство. 

Облачные вычисления являются одной из ведущих тенденций мировых 
информационных технологий. Концепция облачных технологий заключается в 
распределенной обработке данных, где приложения, компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как Интернет-сервис. Под облаком понимают центр 
обработки данных с собственной инфраструктурой. Главным преимуществом использования 
облаков является сокрытие сложной инфраструктуры от конечных пользователей, 
обеспечивающее доступность информации и средств ее обработки (программного 
обеспечения). Это позволяет им сосредоточиться на выполнении своих функциональных 
обязанностей, не задумываясь о нюансах технологии обработки информации. 

Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может управлять и не 
должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и программном обеспечении, 
с которым он работает [1]. 

Согласно NIST (National Institute of Standards and Technology - Национальный 
институт стандартов и технологий США) «облачное вычисление» - это модель обеспечения 
повсеместного сетевого доступа по требованию к совместно используемому пулу 
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настраиваемых вычислительных ресурсов, которые можно быстро предоставить и внедрить с 
минимумом административных усилий или взаимодействии с сервис-провайдером [2]. 

Для построения облака используют одну из трех базовых моделей: программное 
обеспечение как сервис, платформу как сервис, инфраструктуру как сервис. 

Инфраструктура как сервис (IaaS, Infrastructure as a Service) - предоставление 
компьютерной инфраструктуры как услуги на основе концепции облачных вычислений. На 
этом уровне пользователи получают базовые вычислительные ресурсы. Например, 
процессоры и устройства для хранения информации используют их для создания своих 
собственных операционных систем и приложений. Одним из примеров такого подхода 
является Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Организации могут использовать эту 
инфраструктуру, устанавливая на виртуальных машинах linux-серверы, и при необходимости 
наращивать вычислительные мощности. Такая модель подразумевает бесплатное 
предоставление ресурсов хранения данных, функций электронной почты и систем 
совместной работы. 

Платформа как сервис (PaaS, platform as a Service) - это предоставление 
интегрированной платформы для разработки, тестирования, развертывания и поддержки веб-
приложений как услуги. Программное обеспечение как сервис (SaaS, Software as a Service) - 
модель развертывания приложения, которая подразумевает предоставление применения 
конечному пользователю как услуги по требованию. При этом в облаке хранятся не только 
данные, но и связанные с ними применения, а пользователю для работы нужен только веб-
браузер. Именно этот уровень представляет наибольший интерес для учебного процесса. 

В 2014 году рынок "облачных" услуг в Украине по самым консервативным оценкам 
вырос на 47% до $ 8,5 тыс. Объем рынка включает продажу программного обеспечения как 
сервиса (Software as a Service, SaaS) и инфраструктуры как сервиса (IaaS). Аналитики 
объясняют, что бизнес все чаще рассматривает "облачные" сервисы как экономичную 
альтернативу традиционным. Ведь в связи с кризисом за последний год компании почти в 
два раза сократили расходы на внедрение IT-решений [3]. 

Применение облачных технологий в учебном процессе становится все более 
популярным и открывает много возможностей, как для образовательных учреждений, так и 
для преподавателей и студентов. Облачные сервисы Google Apps for Education, Windows 
Azure, Microsoft Office 365 for education позволяют использовать электронную почту, 
календари для совместного планирования и общие адресные книги. Каждый пользователь 
облачных систем получает значительное дисковое пространство для хранения любой 
информации, которая была получена в результате работы с облаком. Учебные заведения, 
которые подключились к образовательным программам Microsoft Office 365, могут на 
условиях подписки предоставлять бесплатный доступ к сервисам для сотрудников и 
студентов. Google Apps для преподавателей, школьников и студентов предоставляет услуги 
бесплатно в рамках выбранного образовательным учреждением домена. Согласно данным за 
2014 год Google Apps для учебных заведений используют более 20000000, а Microsoft Office 
365 for education - около 110 000 000 преподавателей и студентов [4]. 

Облачные хранилища данных используются для размещения пользовательских 
данных любых типов. Существует множество платных и бесплатных хранилищ, 
отличающихся объемом предоставляемого пространства и дополнительными услугами 
(Dropbox, Google Drive, Mega, Ifolder, Idrive и т.д.). Практически везде доступны 
автоматическая синхронизация данных, хранящихся между всеми подключенными к 
облачному сервису устройствами, шифрование данных, возможность настройки доступа к 
файлам, хранящимся в облаке, для других лиц, обеспечение надежности хранения. Сервисы 
Google Apps Education Edition могут быть использованы в образовательном процессе 
высшего учебного заведения для подготовки текстовых файлов и презентаций, организации 
обсуждения правок в документах в режиме реального времени с другими соавторами, 
публикации результатов работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц и т.д. Такие 
возможности дает применение сервисов Google Docs. 
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Существуют сервисы, позволяющие создавать и отлаживать программное 
обеспечение непосредственно на облаке, применяя среды многих языков программирования, 
что может быть использовано при обучении программированию на языках высокого уровня. 
Например, Compileonline - онлайн компилятор, который поддерживает несколько языков 
программирования; Onlinecompiler – наверное, единственный компилятор онлайн, который 
может сохранить программу в формате exe; SourceLair - позволяет получить доступ и 
работать с файлами так, как вы могли бы сделать это в автономном режиме с помощью 
интегрированной среды по вашему выбору. Также у этого сервиса есть возможность «Code-
Sharing». С помощью этого сервиса можно отправить свои файлы на Facebook, Twitter или по 
электронной почте [5]. 

Эта возможность приобретает особую ценность при организации учебного процесса. 
Благодаря социальной сети Facebook и возможностям коллективной работы в Google у 
преподавателя появляется возможность делать процесс работы с программой коллективным, 
то есть переслать слушателям ссылки для ознакомления с результатом работы 
демонстрационной программы, или же слушатели могут выслать подобные ссылки 
преподавателю в качестве отчета о проделанной работе. Зарегистрированные слушатели 
могут осуществлять обсуждение кода программ, обмениваться интересными алгоритмами 
решения задач. Таким образом, создается возможность совместной разработки и отладки 
программы в режиме, удобном для всех участников учебного процесса. 

Использование интегрированных сред обработки при обучении программированию 
создает дополнительные возможности взаимодействия всех участников процесса обучения. 
Слушатели учатся совместно работать с облачными приложениями, не только хранить 
данные, но и создавать новые продукты в облаке, осваивая новые технологии. Преподаватель 
может использовать различные формы учебной деятельности в рамках аудиторных занятий, 
позволяет эффективно организовать самостоятельную работу слушателей, используя 
преимущества мобильного обучения. 

Широко используются облачные технологии и при построении сред дистанционного 
обучения и создании электронных библиотек. Существует достаточно много сервисов, с 
помощью которых можно создавать электронные журналы, личные кабинеты для 
слушателей и преподавателей, интерактивные приемные, организовывать тематические 
форумы, видеоконференции, проводить вебинары. Также существуют популярные облачные 
системы для создания тестов, электронных учебников, учебных программ и т.д. 

Использование облачных вычислений в области образования имеет положительные и 
отрицательные стороны. Данные, размещенные на облаке, доступные с любого места, где 
есть Интернет, и с любого устройства. К тому же облачная инфраструктура гарантирует 
сохранность данных. 

Размещение информации и программного обеспечения на облаках позволяет 
значительно сократить затраты на создание и обслуживание собственных центров обработки 
данных, закупку серверного и сетевого оборудования для создания собственной IT-
инфраструктуры, что особенно актуально для учебных заведений. 

Облачные сервисы, как правило, используют новейшие версии программного 
обеспечения, позволяет идти в ногу со временем и готовить специалистов высокого уровня. 
Подготовка слушателей по некоторым специальностям предусматривает использование 
программного обеспечения, требует значительных вычислительных ресурсов или 
дорогостоящего оборудования, приобретение которого все учебные заведения могут себе 
позволить. Облачные сервисы позволяют разместить или взять в аренду необходимое 
программное обеспечение. 

Использование современных облачных технологий дает возможность работать с 
абсолютно всеми устройствами с различной архитектурой и операционными системами. 
Однако следует учитывать, что для работы с облачными сервисами нужен постоянный и 
надежный широкополосный доступ в Интернет. 
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Облачные вычисления открывают учебным заведениям новые возможности для 
предоставления динамических и актуальных, основанных на Интернет-технологиях, 
приложений для электронного образования. Эта технология повлияла на архитектуру, 
предоставляемые сервисы и логистику внедрения учебных дисциплин. Облачные технологии 
несут с собой определенные риски, но также и открывают новые возможности для учебных 
заведений предоставлять лучшие сервисы за меньшие деньги. 

Облачные вычисления могут быть использованы в различных формах и на различных 
уровнях учебного процесса. В частности, с помощью облачных ресурсов можно 
сформировать контекстную образовательную среду, которая может продуктивно 
использоваться при выполнении творческих заданий и служить основой для организации 
различных форм образовательной деятельности. 

В ХарРИ НАГУ при Президенте Украины Web-приложения от Google Apps в качестве 
коммуникативно-образовательной технологии используются с 2011 года. Отметим, что 
удобство и эффективность использования инструментов Google Apps оценили не только 
преподаватели академии и студенты дневной формы обучения, но и те, кто учится на 
заочной или дистанционной форме. Слушателям заочной формы обучения Google Apps 
практически полностью позволяет решить проблему взаимодействия с преподавательским 
составом и учебной средой в интервале между сессиями. Несмотря на разнообразие 
инструментария Google Apps, наиболее используемыми приложениями остается Gmail и 
Google Doc. Другие сервисы, к сожалению, используются редко, хотя обеспечивают единый 
интерфейс и программную среду для взаимодействия слушателей и преподавателей. 

Стремительное распространение облачных вычислений ставит перед учебной средой 
задачи интеграции облачных сервисов в систему высшего учебного заведения, просмотра 
своей ІТ-инфраструктуры и внедрение инновационных технологий в учебный процесс. В 
дальнейшем планируется развертывание полнофункциональной системы управления 
учебными дисциплинами на базе Amazon EC2 и Google Apps. 

Итак, особенно значимыми преимуществами использования облачных вычислений в 
области образования можно считать следующие: 

 экономические преимущества. Использование облачных технологий не требует 
капитальных затрат на создание и обслуживание собственных центров обработки данных, 
закупку серверного и сетевого оборудования для создания собственной IT-инфраструктуры. 
Также ненужной является закупка и установка дорогостоящего программного обеспечения, 
регулярные обновления платформ и систем. Все эти расходы ложатся на поставщика 
облачного решения. В результате снижается нагрузка на технический персонал, что 
позволяет задействовать тех же научных сотрудников в других, полезных для учреждения 
проектах; 

 гибкая масштабируемость. Благодаря такой характеристике облачных 
сервисов, как эластичность, в вузе есть возможность постепенно наращивать объем 
используемых услуг без значительных предварительных вложений. В периоды пиковых 
нагрузок (например, во время сессий), не требуется планировать введение дополнительных 
информационных мощностей, поскольку облачные сервисы могут масштабироваться 
автоматически и практически неограниченно; 

 высокая доступность. Облачные сервисы по данным провайдеров сети 
Интернет доступны в течение 99,9% времени. Это очень удобно для всех участников 
учебного процесса, поскольку они могут реализовать возможности по обучению практически 
в любое время и не зависеть от локальных информационно-образовательных ресурсов 
учреждения. В результате это приводит к колоссальной экономии времени. Кроме того, 
постоянная доступность снимает препятствия по получению дистанционного образования, 
например, в отдаленных регионах, где на процесс обучения может влиять разница во 
времени. Высокая доступность образовательных ресурсов благоприятно влияет на рейтинг 
образовательного учреждения; 
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 уменьшение воздействия на окружающую среду. Во многих странах объявлен 
курс на энергосберегающие ("зеленые") технологии, которые наносят меньший вред 
окружающей среде, чем традиционные. В соответствии с "зеленой" концепцией центры 
обработки данных должны использовать энергосберегающие технологии при 
проектировании и эксплуатации. Как показывает практика, для уменьшения воздействия на 
окружающую среду выгоднее использовать облачные услуги, которые используют "зеленые" 
технологии, чем внедрять такие технологии в локальной IT-инфраструктуре. Например, 
компания Google заявляет об увеличении энергоэффективности в 80 раз при использовании 
ее облачных технологий (Google Apps for education); 

 удовлетворение потребностей конечных пользователей. Для конечных 
пользователей облачные технологии предоставляют еще больше преимуществ. Очень 
удобно, когда данные доступны с любого места, где есть Интернет и с любого устройства 
(персональный компьютер, смартфон, планшет и т.д.). Пользователям не надо заботиться о 
резервном копировании информации, так как данные безопасно хранятся в "облаке". 
Облачная инфраструктура гарантирует сохранность данных. Если говорить о стандартном 
офисном пакете, который поставляется учебным заведениям бесплатно и может 
использоваться для решения широкого круга задач, то пользователям не нужно будет 
тратить средства на приобретение программного обеспечения, и время на его установку и 
обновление на своих компьютерах. Единственная программа, которая потребует обновления 
- это веб-браузер; 

 концентрация на ключевых задачах. В любой сфере образования главная задача 
образовательных учреждений - концентрация усилий на образовании и исследованиях. При 
использовании облачных технологий сокращаются затраты на развертывание и поддержку 
используемых в работе приложений, высвобождаются человеческие ресурсы, которые могут 
быть задействованы в образовательном процессе. 

Проведенные исследования показывают, что, несмотря на существующие проблемы и 
ограничения систем виртуализации и построенных на их основе вычислительных облаков, 
эта технология активно развивается. Производители программного обеспечения 
виртуализации продолжают «стирать границы» между физическими и виртуальными 
серверами. На этом этапе развития, несмотря на технические ограничения, облачные 
технологии активно применяются для решения бизнес-задач. Таким образом обеспечивается 
возможность консолидировать высокопроизводительные вычислительные средства, 
объединить различные классы устройств хранения информации и предоставлять эти ресурсы 
по мере необходимости. Большую часть учебных и рабочих мест можно оборудовать 
компьютерами с невысокой производительностью, поскольку они будут обеспечивать лишь 
связь с виртуальными машинами, работающими в частном облаке. Конечно, определенные 
исследовательские места следует оборудовать отдельными высокопроизводительными 
рабочими станциями и серверами, но большую часть общего учебного процесса можно 
перенести в облачную среду. 

Предложенное решение организации учебного процесса на основе построения 
частного учебного облака добавляет ряд инновационных методик по сравнению с 
традиционной моделью обучения и может быть успешно реализовано в современной системе 
образования, а также при создании эффективных инструментов организации научно-
исследовательской деятельности. 
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Динамізм світового глобального розвитку призвів до негативних тенденцій впливу на 
людину, коли руйнуються її індивідуальність, світогляд, «переформатуються» ідеали та 
гуманістичні цінності, які створювалися людством протягом свого існування.  Це 
безпосередньо торкнулося  й України і  
вимагає пошуку нових підходів у вихованні сучасної студентської молоді, перегляду та 
удосконалення шляхів виховного процесу в умовах університету. Студентська молодь, 
охоплюючи віковий ценз з 17−23 років, в умовах навчання в університеті намагається 
спроектувати свою пізнавальну діяльність на отримання обраної професії, причому 
реалізація виховного принципу навчання, виховного впливу викладача на студента у 
порівнянні з перебуванням його у загальноосвітньому навчальному закладі чи коледжі 
суттєво зменшується.  

   Реформи освітньої галузі, що відображено в основних положеннях Конституції України 
[9], Законах України «Про освіту» [12], «Про вищу освіту» [11] Державній національній 
програмі «Освіта» («Україна» ХХІ століття») [10], Національній доктрині розвитку 
освіти у ХХІ столітті (2001) [4], Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012−2021 рр. [5], Концепція національної системи виховання (1996), Концепція виховання 
дітей та молоді у національній системі освіти [3], Концепція національного виховання 
студентської молоді (2009) [2] та інших державних документах, де особлива увага 
акцентується на проблемі національного виховання, яке є органічною складовою освіти і 
ґрунтується на засадах гуманізму. Його основна мета – виховання свідомого громадянина, 
патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, 
формування в них потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та 
фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури. 
Реалізація цієї мети здійснюється в усіх навчальних закладах України. 

   У свою чергу, глобальний простір, у який інтегрується сучасна студентська молодь, 
передбачає засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в здатності 
студентів до входження у світовий соціокультурний простір − за умови збереження 
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української національної ідентичності. Позаяк, «національне виховання має стати 
фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання 
та професійна відповідальність [2]». 

Отже, «вищі навчальні заклади мають здійснювати підготовку свідомої національної 
інтелігенції, сприяти оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, вихованню 
її духовної еліти, примножувати культурний потенціал, який забезпечить високу 
ефективність діяльності майбутніх спеціалістів [3]». Відтак, орієнтири вітчизняної системи 
вищої освіти передбачаючи якісну професійну підготовку студента, важливе місце в цьому 
процесі надають формуванню особистості гуманістичного типу, справжнього інтелігента, 
здатного не тільки професійно, але творчо й цілісно підходити до розв’язання завдань 
соціального й фахового змісту. 

Під гуманізацією освіти розуміється процес створення умов для самореалізації, 
самовизначення особистості, що сприяють розкриттю його творчого потенціалу, формування 
його ціннісних орієнтацій і моральних якостей з подальшою їх актуалізацією в професійній і 
громадській діяльності. Причому сама гуманізація стає стратегічним напрямком і основною 
ланкою реформи вищої школи, переходом від екстенсивно-інтеграційної моделі до 
проблемно-аналітичної системи навчання, подолання розриву між гуманітарними і 
негуманітарними дисциплінами і вузькою спеціалізацією [15, с. 1−2]. До того ж, підготовка 
професіонала 21-го століття має враховувати нові відносини професійної діяльності з 
навколишнім середовищем і суспільством, тобто діяльність випускника університету 
повинна бути гуманістичною.  

Відтак, значне місце у вихованні гуманізму студентської молоді посідають предмети 
гуманітарного циклу, тому дисципліну «Іноземна мова» можна розглядати своєрідним 
вектором вивчення та вибору духовних орієнтирів особистості, яка має виховувати людину, 
здатну засвоювати й транслювати загальнолюдську культуру, будучи скарбницею 
культурного досвіду людства, його історичної пам’яті, надання можливості міжкультурної 
комунікації та розвитку моральних якостей гуманної людини. Одним з важливих напрямків 
цього процесу ми розглядаємо формування професійно орієнтованого іншомовного 
навчального середовища (ПОІНС) в умовах університету.  

  Грунтовне вивчення дисертаційних досліджень і наукових праць, в яких розроблялись 
проблеми  виховання  студентів в умовах університету, − І.П.Ящук, В.І.Тернопільська [14] 
 (теоретико-практичний аспект), С.М.Цимбрило, К.І.Войтенко (полікультурне виховання 
студентів), К.В.Дубич (особистісно орієнтоване виховання студентів), Я.В.Яшник, 
О.Л.Главацька, А.П.Карасевич, В.А.Хор’якова (виховання міжстатевих стосунків студентів), 
М.С.Горда, І.О.Сохан (моральне виховання студентів), А.Г.Сігова, І.В.Сопівник, О.А.Радул 
(громадянське виховання), Л.О.Бобко, Н.В.Клименюк, А.В.Міняйлова, Ж.С.Свиренко 
(гуманістичне виховання студентів), В.О.Долженко, Є.В.Костик (виховання духовних 
цінностей у студентів), В.І.Одарченко, Р.О.Осипець, Ю.Д.Руденко, В.І.Смолюк, А.В.Фрідріх 
(національне виховання), М.І.Бабков, Т.В.Борисова, В.М.Процюк, Н.В.Свешинська, 
Т.І.Сердюк, В.М.Швирка (естетичне виховання), О.І.Гевко, О.В.Амбрамчук, 
О.М.Онопрієнко, О.Г.Стьопіна, (патріотичне виховання молоді), а також досить невеликої 
кількості дисертаційних досліджень стосовно розгляду іноземної мови як виховного засобу 
підростаючого покоління, вивчаючих підготовку майбутніх учителів іноземної мови до 
гуманістичного виховання учнів (Н.В.Савчак), формування естетичного смаку 
у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов (Т.В.Бабенко), 
формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до виховної роботи в школі 
(Л.В.Бродська), психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до 
морального виховання підлітків (Н.А.Молодиченко), дозволило дійти висновку щодо 
недостатнього впровадження виховного принципу до навчально-виховного процесу 
університетської освіти взагалі і, зокрема, використовування широкого ресурсу  навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» у системи вищої професійної освіти. 
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  Водночас залишається неохопленою низка питань, пов’язаних із реалізацією виховного 
принципу у формування ПОІНС в умовах університету. Вищевикладене спонукає до 
детального аналізу і творчого переосмислення здобутків учених та оптимального 
використання освітніх інновацій у напрямку виховання студентської молоді в системі 
університетської підготовки  майбутніх фахівців. 

  Отже, вивчення й узагальнення реального стану моральних орієнтирів сучасного 
студентства [6; 7; 8; 9; 11] дало змогу виявити суперечності між:  

− вимогами українського суспільства до виховного процесу і можливостями його 
забезпечення в умовах університету;  

− необхідністю розвитку духовного світу студентів та акцентуацією на майбутній 
професійній їх підготовці; 
        − важливістю реалізації принципу виховання як невід’ємної складової освітнього 
процесу в умовах університету та відсутністю відповідних досліджень для формування 
професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища; 
        − широкими можливостями, закладеними у навчальній дисципліні «Іноземна мова», 
щодо розгляду виховних проблем серед студентства, та реалізацією останнього у формуванні 
ПОІНС в умовах університету із залученням інноваційних методів навчання та виховання; 

− гуманістичними потребами, інтересами особистості студента і проблематичністю 
творчої їх самореалізації;  

− відповідністю ціннісних орієнтацій, гуманістичних потреб, інтересів, особистісних 
прагнень та проблем сучасного студента і реальними можливостями їх реалізації у 
формуванні ПОІНС в умовах університету; 

− існуванням різнорідних культур та здатності майбутнього фахівця до взаємодії з 
людьми з різними традиціями і культурами у глобалізованому суспільстві; 

− реалізацією принципу виховання у формуванні ПОІНС в умовах університету та 
науково-методичним його забезпеченням. 

Таким чином, актуальність проблеми і виявлені суперечності зумовили вибір нашого 
дослідження: „Реалізація виховного принципу навчання іноземної мови у формуванні 
професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету”. 

Метою нашої роботи став процес реалізації виховного принципу у формуванні ПОІНС 
в умовах університету, 2) вивчення окресленої проблеми в педагогічній теорії і практиці, 3) 
дослідження шляхів організації виховання студентів у процесі формування ПОІНС в умовах 
університету, 4) здійснення теоретичного аналізу понять «гуманізм», «патріот», «кохання», 
«любов», «сім’я», «честь», «гідність», «суїцид», «брехня», маніпулятивна поведінка, розгляд 
стосунків чоловіка і жінки, ціннісних орієнтацій студентської молоді й її вчинків та вивчення 
і аналіз їх зі студентами у процесі формування ПОІНС.  

Науковці слушно зауважують, що в умовах університету принципи виховання мають 
інше змістове наповнення, ніж у попередній період життєдіяльності особистості, сприяють 
формуванню окремих якостей цілеспрямованої особистості майбутнього фахівця і 
відображають специфіку процесу виховання, що на відміну від загальних принципів 
педагогічного процесу — це загальні положення, якими керуються педагоги при розв'язанні 
виховних завдань До їх числа відносять такі принципи: 1) опори на позитивне у людині та її 
вчинках, 2) єдності вимог і поваги до особистості вихованця, 3) етнізації, 4) народності, 5) 
природовідповідності, 6) культуровідповідності, 7) виховання у колективі, 8) демократизації, 
8) виховання у праці, 9)наступності у виховній роботі кураторів, 10) відповідності виховання 
індивідуальним особливостям молоді, 11) інтегративності, 12) поєднання цілеспрямованої 
виховної діяльності з ініціативою студентів, 13) гуманізації, 14) зв'язку виховання з життям 
[13]. 

Водночас, у процесі виховання виокремлюють такі особливості: 1) орієнтація на  
досягнення визначеної мети, яка є передбаченням ідеальних результатів діяльності (з 
урахуванням реальних можливостей і потреб суспільства у конкретній особистості), що, у 
свою чергу, забезпечує перспективний творчий характер процесу виховання. 2) Процес 
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багатофакторного впливу на особистість (сім'я, друзі, засоби масової інформації, навчальне 
середовище, громадсько-політичне життя, релігія, церква та ін.). 3) Передбачає 
концентричність організації виховного процесу на індивідуум. Людина розвивається на всіх 
вікових етапах як цілісна особистість (це диктує необхідність одночасного формування 
різних якостей особистості: чесності, доброти, відповідальності, самостійності та ін.). 4) 
Позитивні результати виховного процесу виявляються не одразу, а через певний проміжок 
часу. 5) Виховання − це процес довготривалий і безперервний, який супроводжує людину 
впродовж усього її життя [13]. 
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СКЛАДОВІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

 

The article is devoted to the problem of determining criterial apparatus aimed at assessing the quality of the 
professional and speech training targeted for the future translators of Chinese within the system of pedagogical 
education: the essence of the notion “criterion” is investigated, the terms “competence” and “competency” are 
differentiated. The author determines the structure of the phenomenon “future Chinese translators’ translation 
competence”: linguistic, linguosociocultural, speech and communicative, translation and discursive, specific 
technological competencies; the indices of the designated competencies actualization (knowledge / awareness, skills) 
are defined. There are specified the contents of the future Chinese translators’ translation competence according to 
each competency within oral and written translation (full and contracted).  

Key words: translation competence, linguistic competency, linguosociocultural competency, speech and 
communicative competency, translation and discursive competency, specific technological competency, future 
translators of Chinese. 

 

Стаття присвячена проблемі виявлення критеріального апарату оцінки якості професійно-
мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах вищої педагогічної освіти: 
досліджено сутність поняття «критерій», розмежовано терміни «компетенція» та «компетентність». 
Автором детерміновано структуру феномена «перекладацька компетентність майбутніх перекладачів 
китайської мови»: мовна, лінгвосоціокультурна, комунікативно-мовленнєва, перекладацько-дискурсивна, 
специфічно-технологічна компетенції; визначено показники актуалізації означених компетенцій (знання / 
обізнаність, уміння) та специфіковано зміст перекладацької компетентності майбутніх перекладачів 
китайської мови за кожної складовою в межах усного й письмового видів перекладу (повного й скороченого).  

Ключові слова: перекладацька компетентність, мовна компетенція, лінгвосоціокультурна 
компетенція, комунікативно-мовленнєва компетенція, перекладацько-дискурсивна компетенція, специфічно-
технологічна компетенція, майбутні перекладачі китайської мови. 

 

Цінним етапом будь-якого педагогічного дослідження є розробка педагогічного 
інструментарію щодо виявлення, з одного боку, структури професійної компетентності, 
згідно якої здійснюється експериментальне навчання; з іншого боку, � ідентифікаторів 
успішності / неуспішності впровадженої методики підготовки майбутніх фахівців різних 
галузей, що пояснює мету започаткованої роботи – детермінувати критеріальний апарат 
оцінки якості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в 
умовах вищої педагогічної освіти. Реалізації поставленої мети сприяє вирішення таких 
завдань: 1) схарактеризувати структуру феномена «перекладацька компетентність майбутніх 
перекладачів китайської мови» в умовах університетської педагогічної освіти; 
2) специфікувати зміст складових компетенцій майбутніх перекладачів китайської мови в 
системі їхньої загальної перекладацької компетентності.  

Контекст педагогічного дослідження передбачає розведення двох феноменів 
«компетентність» та «компетенція». Розглянемо сутність поняття «компетентність» у 
визначенні першоджерел.  

Багатоаспектну сутність означених понять вивчали такі відомі науковці-педагоги, як-
от: В. І. Байденко, Н. М. Бібік, А. М. Богуш, Є. Зеєр, Д. Заводчиков, І. О. Зимняя, 
Н. В. Кузьміна, А.К. Маркова, О. В. Овчарук, Б. Оскарсон, О. І. Пометун, Г. К. Селевко, 
Р. Уайт, А. В. Хуторськой, Ю. Татур та ін. Відзначимо, що здубільшого вчені все ж 
наполягають на необхідності диференціації понять «компетентність» та «компетенція».  

Більшість учених детермінують поняття «компетентність» як сукупність знань, 
умінь і навичок. Відомий педагог А. Хуторськой трактує компетентність через поєднання 
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відповідних знань і здібностей, що дають підставу обґрунтовано судити про цю сферу й 
ефективно діяти в ній, тобто володіння людиною компетенцією, що включає його 
особистісне ставлення до неї та предмета діяльності [10]. М. Холодна визначає 
компетентність як особливий тип організації предметно-специфічних знань, що дозволяють 
приймати ефективні рішення у відповідній галузі діяльності [9, с. 207]. 

Англійський учений, який спеціалізується у сфері управління людськими ресурсами, 
М. Армстронг використовує термін «компетентність» для опису типів та аспектів 
поведінки особистості, яка виконує професійні обов’язки в організації, а також виявлення 
впливу поведінки на результати роботи; з іншого боку, автор детермінує знання та вміння, 
які очікуються від фахівця для ефективного виконання його кола обов’язків [1, с. 277]. 

О. Пометун визначає компетентність як «результативно-діяльнісну характеристику 
освіти»; ключове, своєрідне «вузлове» поняття, що поєднує в собі інтелектуальний і 
навичковий складники освіти, містить результати навчання (знання й уміння), систему 
ціннісних орієнтацій [8, с. 18.]. 

Поняття «компетенції» та «компетентності» взаємопов’язані та взаємодоповнюють 
одне одного. Порівняльний аналіз означених понять відображено в працях зарубіжних і 
вітчизняних учених (А. Богуш, Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, 
Л. Паращенко, О. Пометун, Д. Равен, О. Савченко, С. Трубачева, А. Хуторськой та ін.). 
Автори наголошують на соціальній значущості компетенцій, оскільки їх функції у навчанні 
підпорядкуються соціальному замовленню, спрямовані на реалізацію особистісних смислів 
навчання, з одного боку, та цілеспрямоване застосування знань, умінь і способів діяльності в 
межах певної сфери, з іншого боку. До функцій компетенцій також належить зв'язок 
теоретичних знань з їх практичним використанням, визначення інтегральних характеристик 
підготовки учнів / студентів згідно з освітнім рівнем і комплексного контролю оволодіння 
ними. Зауважимо, що в лінгводидактиці і мовознавстві здебільшого використовують термін 
«компетенція». Розглянемо їх. 

Аналіз змісту поняття «компетенція» в дослідженнях учених (А. Богуш, Н. Бібік, 
І. Бех, М. Боритко, К. Гуревич, Д. Заводчиков, І. Єрмаков, Є. Зеєр, І. Зимняя, О. Ігнатович, 
О Савченко, І. Топчій, А. Хуторськой, Ч. Вудруф, Л. Спенсер) дозволяє виявити його 
структуру, як-от: знання та його адекватна інтерпретація (набуті теоретичні знання в ході 
академічної діяльності, здатність їх коректно сприймати та інтерпретувати), уміння і навички 
(практичне, ефективне й споре застосування теоретичних знань у контексті ситуації), 
цінності (сприйняття життя через апарат цінностей та відповідні дії в соціальному просторі), 
здатності та готовність (здатність і готовність використовувати набуті знання, вміння і 
навички у професійній діяльності). 

З огляду на вищезазначене, під компетентністю розуміємо специфічну здатність 
людини, необхідну для ефективного виконання конкретного виду (видів) перекладу в 
конкретній професійній ситуації на основі освіченості (знання, вміння і навички для 
здійснення різних видів перекладу), набутих як у процесі навчання (спеціально 
організованого вивчення групи дисциплін), так і засобами неформальної (ненавчальної) 
освіти під впливом середовища; компетентність – це якісно-вимірювальна характеристика 
особистості, інтегрований результат успішної трансформації нормативно визначених 
набутих знань, умінь і навичок у професійно-перекладацьку діяльність, тобто формування в 
особистості здатності успішно практично діяти, застосовуючи набутий освітньо-життєвий 
досвід у професійно-перекладацькій або іншій діяльності з дотриманням певних вимог і 
розумінням відповідальності за свої професійні дії. Результат набуття компетентності – 
засвоєння освітніх, предметних та професійних (концептуально-фахових) компетенцій. 
Термін «компетенція» тлумачимо як задану специфічну (професійну) нормативну базу, 
вимоги до освітньо-фахової (професійно-мовленнєвої) підготовки майбутніх перекладачів 
китайської мови, що є обов’язковим для квалітативної (якісної) продуктивно-результативної 
професійної (перекладацької) діяльності як соціально визначений та закріплений результат. 
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Проблемою видається визначення структури і, відповідно, побудова універсальної 
ієрархії компетентностей, необхідної для практичної імплементації компетентнісного 
підходу в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Констатуємо, у цьому зв’язку, 
актуальність визначення структури саме перекладацької компетентності майбутніх 
перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти. Аналіз вищенаведених 
джерел з питань формування перекладацької компетентності (І. Алексєєва, Л. Бархударов, 
В. Желясков, Ю. Колос В. Коміссаров, Л. Латишев, Р. Міньяр-Бєлоручєв, З. Підручна, 
М. Прозорова, Я. Рецкер, Ж. Таланова, А. Федоров, Л. Черноватий, І. Халєєва, 
К. Шапошников, А. Швейцер, А. Янковець та ін.) надає змогу акцентувати на значущість 
таких компетентностей, як-от: мовна, комунікативна (мовленнєва), іншомовна, 
іншомовна мовленнєва, перекладацька, інформаційно-технологічна тощо в професійній 
підготовці майбутніх філологів-перекладачів.  

Європейські дослідники (А. Беверлі, У. Кауц, Дж. Фрейзер, К. Шефнер та ін.) 
пропонують включити до складу перекладацької компетентності периферійні компетенції 
(предметні знання, уміння користуватися словниками та інформаційно-довідковою 
літературою, документацією, технічними засобами), доперекладацькі компетенції (адекватна 
конфігурація пам'яті, гнучкість переключення з одного мовного коду на інший, запобігання 
інтерференції) [12], а також трансляторіальну компетенцію (translatorial competence) 
(уміння аналізувати резюме замовника та оригінальний текст, перекладацькі стратегії; 
презентувати текст перекладу (включаючи його розташування на сторінці), документацію, 
термінологію; знання професійної поведінки перекладача тощо) [13].  

В. Комісаров структурує професійну компетентність перекладачів, основними 
компонентами якої є (всебічна) мовна, комунікативна, текстостворювальна і технічна 
компетенції [7, с. 319 - 330.].  

Л. Черноватий ототожнює перекладацьку компетенцію з фаховою компетентністю 
перекладача – експертною системою, яка не є автоматично притаманною будь-якому 
білінгву, а потребує особливого формування, що відбувається у процесі спеціально 
організованого навчання. У цьому зв’язку український науковець називає складові фахової 
компетентності перекладача компетенціями (білінгвальна, екстралінгвістична, 
перекладацька, особистісна та стратегічна), а елементи останніх – субкомпетенціями [11].  

Отже, фахова компетентність перекладача є ієрархічною за структурою й охоплює 
інтегровані концептуально-фахові знання, вміння, навички, досвід виробничо-
перекладацької діяльності й поведінкові моделі перекладача. У форматі професійно-
мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах 
університетської освіти складовими їхньої загальної перекладацької компетентності 
вважаємо такі компетенції: мовну, комунікативно-мовленнєву, перекладацько-дискурсивну, 
лінгвосоціокультурну та специфічно-технологічну, що є притаманними для освітнього рівня 
«бакалавр».  

Водночас, порушуємо проблему специфікації змісту кожної компетенції та 
педагогічного інструментарію щодо їх оцінювання. Відомо, що ключовим феноменом оцінки 
якості навчання є «критерій» (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον − здатність 
розрізнення; засіб судження, мірило). У тлумачних психолого-педагогічних словниках 
означений термін визначається як: - «ознака, на підставі якої проводиться оцінка, визначення 
або класифікація» [4, с. 230]; - мірило оцінки [3]; - показник, що характеризує властивість 
(якість) об'єкта; один із способів вимірювання; експертний метод [6]; - «мірило оцінювання 
визнаних параметрів, які описуються певними показниками; мірило для визначення, оцінки 
предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації [2] тощо. Констатуємо, що загальною 
дефініцією критерія є «мірило оцінювання» результату діяльності, зміст якого розкривається 
завдяки певних маркерів (показників). 

Під критеріями і показниками якості навчальної діяльності розуміємо двуаспектну 
сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу і результату навчання, що 
відповідають поставленим цілям: зовнішні (якість функціонування закладу освіти і 
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педагогічної діяльності у певному регіоні) та внутрішні (пов'язані з процесом і результатом 
навчальної діяльності студента) критерії [5]. 

Таблиця 1 
Показники мовної компетенції 

Показники мовної компетенції п/п 

 Показ-
ник 

знання / обізнаність уміння 

1 

Л
ек
си
чн
ий

 

• обізнаність із різногалузевою термінологією, 
фразеологією, реаліями та іншою 
безеквівалентною лексикою в академічній та 
професійній сферах з урахуванням тонких 
відтінків семантики синонімів і антонімів, а 
також особливостей етимологічного плану в 
межах китайської (як основної іноземної 
мови), української, англійської та російської 
мов 

• уміння розпізнавати й адекватно 
використовувати різногалузеву термінологію, 
фразеологію, реалії та іншу безеквівалентну 
лексику в академічній та професійній сферах з 
урахуванням семантики синонімів тонких 
відтінків семантики синонімів і антонімів, а 
також особливостей етимологічного плану 
відповідно до комунікативної ситуації в усіх 
видах мовленнєвої діяльності в межах 
китайської (як основної іноземної мови), 
української, англійської та російської мов 

2 

Г
ра
м
ат
ич
ни
й 

• обізнаність з функціональністю 
повнозначних і службових частин мови 
(китайської (як основної іноземної мови), 
української, англійської та російської мов), 
враховуючи їх морфологічні ознаки 
(словотворчі моделі, словозмінні форми, 
транспозицію слова тощо) та синтаксичну 
реалізацію; знання про типи речень та типи 
зв’язку речень 

• практичні вміння застосовувати знання 
морфології та синтаксису китайської (як 
основної іноземної мови), української, 
англійської та російської мов в усному і 
письмовому мовленні на тлі лексичного 
матеріалу 
 

3 

Ф
он
ол
ог
іч
ни
й 

• знання сегментного рівня (про звуковий 
склад, види наголосу та мінімальні фонетичні 
одиниці робочих мов; структуру і типи складів 
в китайській (ініціалі, фіналі, медіалі, 
субфіналі, централі, терміналі), англійській 
(закритий, відкритий, умовно-відкритий) та 
українській / російській (державній / рідній) 
мовах; 
• особливості використання тону в китайській 
мові) та суперсегментного рівня  (особливості 
інтонаційного оформлення висловлювань та її 
складових; знання правил графіки і 
транскрибування) 

• уміння коректно вимовляти та фіксувати у 
графічній формі (транскрибувати) окремі звуки, 
слова, фрази і речення китайською, 
українською, англійською та російською 
мовами 

4 

Ф
ун
кц
іо
на
ль
но

-
ст
ил
іс
ти
чн
ий

 • обізнаність із сутністю стилістичних 
прийомів і експресивних засобів мови в межах 
конкретного функціонального стилю та жанру 
робочої мови 
 

• уміння правильно ідентифікувати та 
використовувати стилістичні прийоми й 
експресивні засоби мови в межах конкретного 
функціонального стилю та жанру робочої мови 

 

Врахування таких обставин, які в сукупності впливають і забезпечують ефективність 
експериментальної методики означеної підготовки: педагогічні умови навчання, дидактичне 
і матеріально-технічне забезпечення процесу, територіальне розташування і тип навчального 
закладу, полікультурне / монокультурне середовище, освітній рівень підготовки студентів, 
їхні індивідуальні особливості (розумові, етнічні, психологічні тощо), надають змогу 
об’єктивно підійти до створення методики навчання і формування професійних компетенцій 
майбутніх перекладачів китайської мови, організації навчально-виховного процесу і 
оцінювання результатів навчання кожного студента, саме тому важливим є правильний 
акцент та визначення тих самих орієнтирів навчання і оцінювання успішності (або 
неуспішності) опанування вихованцями певними аспектами.  
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У ролі показників-маркерів сформованості компетенції виступили конкретні знання, 
вміння і навички. Розглянемо їх детально.  

Мовна компетенція продемонстрована такими показниками полілінгвістичного 
характеру: лексичний, граматичний, фонологічний, функціонально-стилістичний (див. табл. 
1).  

Лінгвосоціокультурна компетенція охопила показники крос-культурного характеру: 
загально-культурний, гетеросоціальний інтеркультурний, національно-специфічний, етно- 
традиційний (див. таблицю 2).  

Таблиця 2 
Показники лінгвосоціокультурної компетенції 

Показники лінгвосоціокультурної компетенції п/п 
Показ- 
ник 

знання / обізнаність уміння 

1 

За
га
ль
но

- 
ку
ль
ту
рн
ий

 

• обізнаність із сутністю поняття 
«естетична культура» людини в світовому 
форматі 
 

• уміння діяти творчо (за статичною і / чи 
динамічно-гнучкою моделлю комунікативної 
поведінки), обмірковано, естетично-коректно 
по відношенню до представників інших 
культур на основі «розумово обробленої» 
інформації стосовно культурно-маркованих 
складових процесу міжкультурної комунікації 

2 

Г
ет
ер
ос
оц
іа
ль
ни
й 

ін
те
рк
ул
ьт
ур
ни
й 

• обізнаність з питань безконфліктного 
співфункціонування людей в соціально 
гетерогенних групах та взаємодіє 
представників різних культур у 
полікультурному середовищі 
 
 

• уміння продуктивно безконфліктно 
співпрацювати з вітчизняними та зарубіжними 
партнерами / колегами як частина команди 
(спільно розробляти та реалізовувати плани, 
соціальні проекти, визначати цілі, завдання, 
тактику і стратегію індивідуальних та 
колективних дій тощо), усвідомлюючи свої 
функції  

3 

Н
ац
іо
на
ль
но

-с
пе
ци
ф
іч
ни
й 

а) обізнаність із соціально-політичною 
ситуацією країн, мови яких вивчаються; 
б) знання найважливіших в країні (країнах) 
іноземної мови історичних подій та 
колоритних постатей, цікавих географічних 
місць, пам’яток культури, міфології, 
літературних героїв тощо; 
в) знання філософсько-педагогічних 
детермінантів у межах країн, мова яких 
вивчається; 
г) національно-стилістична обізнаність 
(знання тонкощів та національної 
специфіки гумору й іронії носіїв мови-
джерела та мови-перекладу) 

а) уміння використовувати фонові знання 
(соціально-політичного та філософсько-
педагогічного спрямування) і синхронно 
перетворювати їх у текст перекладу 
адекватними засобами і прийомами; 
 
б) уміння використовувати стилістичні 
експресивні засоби і прийоми задля 
адекватного  відтворення вихідної інформації у 
вторинному тексті та збереження національної 
специфіки комунікативної ситуації 

4 

Е
тн
о-

 
тр
ад
иц
ій
ни
й • фонові знання про національні традиції, 

звичаї, норми та цінності національних 
культур КНР, України, Великої Британії 
(США) та відповідного словникового 
мінімуму 

• уміння ідентифікувати та декодувати 
приховані і неприховані етнокультурні аспекти 
з метою застосування адекватних 
перекладацьких засобів для відтворення змісту 
вихідного тексту іншою мовою 
 

 

Комунікативно-мовленнєва компетенція схарактеризована показниками 
вербального і невербального характеру: аудіальний, перцептивно-мовленнєвий, візуально-
перцептивний, графічно-змістовий (див. таблицю 3).  

Перекладацько-дискурсивна компетенція продемонстрована інтегрованими 
показниками: креативно-тактичний, перекладацько-трансформаційний, усно-трансферний, 
письмово-трансферний (див. таблицю 4).  
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Таблиця 3 
Показники комунікативно-мовленнєвої компетенції 

Показники комунікативно-мовленнєвої компетенції 
п/п 

Показ
-ник 

знання / обізнаність уміння 

1 

А
уд
іа
ль
ни
й 

а) обізнаність із психолінгвістичні 
закономірності породження та сприйняття на 
слух тексту / дискурсу; 
б) знання про актуальне членування 
висловлювань 

а) уміння розуміти головну думку, основні ідеї, 
загальний зміст та деталі різножанрового 
матеріалу, що сприймається на слух (дебатів, 
офіційних доповідей, дискусій, (не)офіційних 
перемовин, телефонних розмов, радіо- і 
телепередач тощо), комунікативний намір 
інтерлокутора (незалежно від його віку, 
соціального статусу, статі), незважаючи на 
можливі природні і технічні перешкоди – 
шуми, розрив зв�язку тощо; 
б) уміння утримати в оперативній пам’яті 
сприйняту 

2 

П
ер
це
пт
ив
но

-м
ов
ле
нн
єв
ий

 

а) інтегративні знання про лінгвістичні засоби 
побудови і презентації розгорнутого 
підготовленого та непідготовленого 
монологічного мовлення в різних форматах 
(офіційна доповідь, презентація, звіт тощо) за 
різною функціонально-стильовою 
спрямованістю; 
б) інтегративні знання про лінгвістичні засоби 
побудови і презентації різножанрового 
діалогічного мовлення (дебатів, дискусій, 
(не)офіційних перемовин, телефонних розмов, 
радіо- і телепередач тощо) 

а) уміння продукувати китайською, 
англійською, українською та російською 
мовами власні підготовлені та непідготовлені 
тексти в різних форматах (доповідь, 
презентація, звіт тощо) відповідно до 
функціонально-стильової спрямованості 
дискурсу; 
б) уміння адекватно реагувати на відповіді та 
пропозиції інтерлокуторів з використанням, у 
разі необхідності, ораторських прийомів 
 

3 

В
із
уа
ль
но

-
пе
рц
еп
ти
вн
ий

 • обізнаність із особливостями актуального 
членування  речення, засобами тема-
рематичних відношень та мовними засоби 
вираження логічних зв’язків між реченнями в 
тексті певної композиційної структури у межах 
робочих мов межах робочих мов 

• уміння ідентифікувати необхідну інформацію 
та розуміти зміст вихідного тексту в різних 
видах читання (ознайомлювальному, 
вивчаючому, вибірковому / переглядовому) з 
використанням всіх форм читання (уголос, 
мовчазного, змішаний тип) 

4 

Г
ра
ф
іч
но

-
зм
іс
то
ви
й 

• обізнаність із композицію та лексико-
граматичними засоби побудови текстів різної 
жанрово-стильової спрямованості (офіційних 
документів, наукових статей, текстів за  
суспільно-політичною тематикою тощо) в 
межах китайської, англійської, української та 
російської мов 

• уміння продукувати чіткий за змістом та 
логічною побудовою текст різної жанрово-
стильової спрямованості, мовне оформлення 
якого відповідає стилістичним нормам 
китайської, англійської, української та 
російської мов, вирізняється лексичним 
багатством та різноманітністю граматичних 
форм і конструкцій  

 

Таблиця 4 
Показники перекладацько-дискурсивної компетенції 

Показники перекладацько-дискурсивної компетенції п/п 
Показник знання / обізнаність уміння 

1 

К
ре
ат
ив
но

-т
ак
ти
чн
ий

 • лінгвістична та екстралінгвістична 
обізнаність в межах конкретно-галузевого 
китайськомовного, англомовного, 
україномовного та російськомовного 
дискурсу 

• уміння прогнозувати смислове, лексичне і 
синтаксичне оформлення висловлювань, 
коректно визначати стратегію, тактики, порядок і 
сутність дій фахівця відповідно до специфіки 
конкретної професійної ситуації, комбінувати, 
модифікувати та адаптувати лінгвістичний та 
країнознавчий матеріал у кожній конкретній 
ситуації, а також репрезентувати його у різних 
форматах (повний, скорочений – реферований, 
анотований) 



 330

2 

П
ер
ек
ла
да
ць
ко

- 
тр
ан
сф
ор
м
ац
ій
ни
й 

•обізнаність з перекладацьким 
інструментарієм (стратегії, тактики, прийоми, 
способи, моделі перекладу тощо) 

• уміння здійснювати перекладацький аналіз за 
етапами: доперекладацький, аналітичний 
варіативний пошук, аналіз результатів перекладу 
та використовувати адекватний перекладацький 
інструментарій для відтворення тексту оригіналу 
мовою перекладу; 
• уміння визначати за контекстом смислового 
змісту незнайомі слова і словосполучення та 
використовувати описовий переклад 

3 

У
сн
о-
тр
ан
сф
ер
ни
й 

а) обізнаність із психолінгвістичними 
особливостями процесу усного перекладу 
(послідовний переклад, переклад з аркуша); 
б) знання про основні елементи логіко-
синтаксичної структури тексту та 
комунікативні кванти; 
в) знання про інтонаційного оформлення 
потоку китайськомовного, англомовного, 
україномовного та російськомовного 
мовлення та його імпліцитне емоційно- 
оцінювальне значення в межах різногалузевих 
дискурсів; 
г) обізнаність із системою швидкопису 

а) білінгвальні вміння швидко переключатися з 
однієї мови на іншу; 
б) уміння синхронно сприймати письмовий 
вихідний текст (комунікативні кванти, характер, 
засоби зв’язку між ними, незнайомі слова і 
словосполучення) та усно відтворювати текст 
мовою перекладу за обмежений час (переклад з 
аркушу); 
в) уміння адекватно сприймати, декодувати 
імпліцитний зміст інтонаційного оформлення 
висловлювань, фіксувати у пам’яті предметне і 
смислове навантаження вихідного повідомлення і 
відтворювати його мовою перекладу з 
використанням системи швидкопису (та її 
дешифрування); уміння здійснювати компресію і 
декомпресію тексту (послідовний переклад) 

4 

П
ис
ьм
ов
о-

 
тр
ан
сф
ер
ни
й знання про жанрово-стильову домінанту 

текстів та лінгвістичні особливості 
оформлення текстів різної функціонально-
стильової спрямованості в межах китайської, 
англійської, української та російської мов 

уміння відтворювати письмово робочою мовою 
зміст оригінального тексту адекватними 
перекладацькими засобами з урахуванням 
функціонального стилю вихідного тексту та 
збереженням формату оформлення вихідної 
інформації (фрейму) 

 

Специфічно-технологічна компетенція репрезентована показниками пошуково-
інструментального характеру: лексикографічно-пошуковий, процесуальний, 
інструментально-технологічний, коригувально-відтворювальний (див. таблицю 5).  

Таблиця 5 
Показники специфічно-технологічної компетенції 

Показники специфічно-технологічної компетенції п/п 
Показ-
ник 

знання / обізнаність уміння 

1 

Л
ек
си
ко

-г
ра
ф
іч
но

-п
ош

ук
ов
ий

 

а) обізнаність із різновидами (класифікацією), 
структурою та функціями довідково- 
лексикографіч них / інформаційних джерел; 
б) знання про принципи роботи з 
електронними одномовними та багатомовними 
словниками (Контекст 3.51, ABBYY Lingvo, 
Яндекс. Перевод тощо) 
 

• уміння користуватися довідковою, 
енциклопедичною, спеціальною літературою, 
словниковими джерелами різних типів 
(тезаурусами, спеціальними, ідіоматичними, 
тлумачними, етимологічними, частотними, 
орфографічними та орфоепічними, одно- та 
двомовними; словниками синонімів, 
антонімів, омонімів, іноземних слів, 
словниками скорочень, словниками імен 
власних, словниками рим тощо), програмним 
забезпеченням, інформаційними технологіями 
для пошуку необхідної інформації у межах 
чотирьох робочих мов (китайської, 
англійської, української, російської) 
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2 

П
ро
це
су
ал
ьн
ий

 

• обізнаність із функціональністю текстового 
процесора Microsoft Word; 
 
• знання принципів роботи з програмами з 
повнотекстового пошуку ⁄ індексаторами 
(Naturel, ISYS Search Software і dtSearch); 
програмами конкордансу (Transit NXT); 
програмами управління пам’яттю перекладів 
(ТММ) тощо 

• уміння користуватися текстовим процесором 
Microsoft Word: створення, перегляд та 
редагування вихідних текстів та текстів 
перекладу з локальним застосуванням 
найпростіших форм таблично-матричних 
алгоритмів; 
• уміння опрацьовувати бітексти і 
термінологічні бази даних, що зберігаються на 
цифрових носіях або підключаються до мережі 
Інтернет; 
• уміння установлювати й оновлювати 
антивірусні програми; 
• уміння користуватися допоміжними (крім 
комп’ютера) технічними приладами: сканером, 
принтером, ай-падом, ксероксом тощо 

3 

Ін
ст
ру
м
ен
та
ль
но

-
те
хн
ол
ог
іч
ни
й • знання про основні принципи 

функціонування сучасних систем 
автоматичного / машинного (Machine 
Translation, MT) та комп’ютеризованого 
(Computer Assisted Translation, CAT) 
перекладів 

• уміння використати сучасні системи 
автоматичного / машинного та 
комп’ютеризованого перекладів під час 
вирішення певних перекладацьких завдань як 
допоміжний засіб 

4 

К
ор
иг
ув
ал
ьн
о-

ві
дт
во
рю

ва
ль
ни
й • обізнаність з класифікацією помилок; 

• знання специфіки використання програм 
текстового редагування перекладів 
(програмами з перевірки правопису, 
граматики, управління термінологією - 
FileMaker, LogiTerm, MultiTerm, Termex, 
TermStar тощо); 

• уміння виявляти типові перекладацькі 
помилки та їх редагувати власноруч і засобами 
програмного забезпечення 

 

Таким чином, визначені критерії-компетенції (мовна, лінгвосоціокультурна, 
комунікативно-мовленнєва, перекладацько-дискурсивна, специфічно-технологічна) та їх 
показники-маркери специфікують зміст перекладацької компетентності майбутніх 
перекладачів китайської мови, що надає змогу оцінити стан професійно-мовленнєвої 
підготовленості майбутніх перекладачів китайської мови на сучасному етапі у вищих 
педагогічних навчальних закладах та розробити методику формування зазначених 
компетенцій для успішного початку професійної діяльності студентів напряму підготовки 
«Філологія. Переклад».  

Потребують подальшого студіювання питання визначення рівнів сформованості 
перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови та їх 
характеристики.  
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RESEARCH OF KEY FACTORS OF THE ACADEMIC INSTITUTIONS 
AUTHORITATIVENESS 

 

This article defines the basic factors that affect on the establishment of authority of the subdivision of the 
University and consists in such components of the university as applicants, students, graduates and collective of 
department. It is analysed in details what defines their authoritativeness in rating educational institutions most of all. 
The results are made on the basis of surveyed applicants, students, graduates and collective of department. It is created 
an exclusive method of determination of authoritativeness to obtain a complete picture of objects that need further 
improvement. 

Keywords: higher education institution, factors of authoritativeness, applicant, student, department, 
subdivision, rating. 

 

The development of education in Ukraine focuses on the importance of authoritativeness of 
higher education institution. Because of the fact that nowadays there is a great number of Higher 
education institutions and there is very big competition between them. The main function of HEI is 
to provide the society with a high quality level of education and employment opportunities in order 
to improve one or another sphere of activity. The purpose of research is to develop methods of 
determining the authoritativeness of divisions of academic institutions.  

A result of research was formed by following main factors (see. Fig. 1), that affect on the 
image establishment of the department of the university. The most important factors are: rating of 
the university among  other universities (53%); demand for foreign markets (50%); successful 
employment (45%). Of less importance: existence of the university website (40%); scientific 
research work of teachers (35%); image in the sphere of science and education (30%); system of 
cooperation with foreign universities (25%). Other factors (4%) and answers when it is hard to 
express the opinion about the authority of the institution (7%). With knowledge of factors affecting 
on increasing influence of the academic institution we get definitely the presentation at what needs 
to be done. 

The prestige of subdivision of academic institution can be manifested in such integral 
components, as aplicants, graduates, students and collective. 

Applicant – a person who graduated from the 11-year secondary education. The applicants 
have the opportunity to pass different preparation courses for the further entry the HEI. The rating is 
very important indicator for applicants, because it shows the success of passing the external 
independent testing and scores that person received by certificate. There is a possibility to get extra 
points participating in the competitions. 
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Figure 1. The statistical ratio of factors that affect the department authority  

 

Graduate (higher educational institutions) – a person who has graduated from educational 
institutions. The confirmation of the completed higher education is a diploma (with / without 
honors).  Level of wage and post of the graduate determine the competence in the relevant sphere 
and whether solid foundation of knowledge was got in an educational institution. 

Student – a person who studies at university. Depending on preferences the student can be 
engaged in scientific activities (writing articles, participating in conferences). The success has an 
important role in forming the general rating on admission to master’s course. There are the 
opportunities for students such as internship in department to obtain practical skills of work.  

 
Figure 2. The statistical ratio skills, which need to be improved by students  

 

Teachers are the specialists who teach people. In order to enhance their qualifications there 
are carried several measures such as courses, training, publications of the scientific achievements 
and awards. The constituents of authoritativeness of HEI enumerated above show that activity of 
educational establishment must constantly increase its demand, improve existing and create 
something new, interesting and perspective for fair competition on international level. 

It was revealed the following important factors of department prestige: Students (37%), 
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Applicants (9%), Graduate (13%), and Collective (41%). 
The identified indicators create the general picture of importance of authoritativeness of 

academic institution subdivision. 

 
Figure 3. An important indicator of the credibility of the department 

 

The method of determining the authoritativeness of the department 
The authoritativeness of the department – this is composite index, that includes 

authoritativeness of applicant, student, graduate and team of teachers (collective). 
The level of authoritativeness of department is calculated by the formula: 

Rep
4

Rep
3

Rep
2

Rep
1

Dep

entepGradStudDp  CollectiveepDp

tudentSDepp EntrantDeppReputation





  (1) 
Where, 421 p,,p,p   – weighty coefficients of each parameter of department reputation 

rating, which is determined by expert, moreover 1p
i

i  , 0pi  .   RepEntrantDep  – indicators of 

applicant;  ReptudentSDep  – students;  Rep CollectiveepD  – collective;  RepentepGradStudD  – 

graduates. As a result,  1,0Reputation Dep  . 
The result of research is determination of the general effectiveness of information resource 

of library according to this scale: 
 High level of the authoritativeness of the department: 

 (0,75 < ReputationDep ≤ 1); 
 Medium level of the authoritativeness of the department: 

 (0,25 < ReputationDep ≤ 0,75); 
 Low level of the authoritativeness of the department:  

(0 ≤ ReputationDep ≤ 0,25). 
During the research it was established the method for detecting authoritativeness of 

departments of university depending on such components as applicants, students, graduates, 
collective and their activities (trainings, internships, scientific work). At this stage of the 
development of education the higher educational institutions need to improve their authoritativeness 
rating for forming their rating on international level. As result of research the following main 
factors, that affect the establishment image of the department of the university, were formed. The 
weightiest of these are rating of the university among other universities (53%), demand for foreign 
markets (50%), and successful employment (45%). Of less importance there is the existence of the 
university website (40%), research work of teachers (35%), image in the sphere of science and 
education (30%), system of cooperation with foreign universities (25%), other factors (4%), 
answers when it is hard to express own opinion about the authority of the institution (7%). 
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EFFICIENCY INFORMATION RESOURCE OF THE LIBRARY 
 This article has resolved an important scientific task of analyzing the efficiency of information resource. The 
determining the credibility, relevance, the general efficiency, ease of interface informational resource library is 
determined. Also calculating methods of authority information resource library and general efficiency information 
resource library are developed. 

Keywords: informational resource library, modern libraries, authority, efficiency, WWW. 
 

A significant informative component of modern libraries is their informatization. 
Information and electronic library resources facilitate not only obtaining operational information 
and change the methodological basis of customer service. The development of information 
technology actively develop electronic information sources such as electronic libraries, electronic 
journals, books, information systems, electronic collection, factual, bibliographic and full-text 
databases. The emergence of new forms of media storage and presentation of information does not 
reduce the importance of libraries as a treasury of knowledge.  

Today, science and education are based on a foundation created by libraries and use their 
funds for most of their information needs. However, with rapid computerization of all areas of 



 336

science, library institutions also have to rapidly develop and keep up with the information space. In 
view of this fact, studies of the effectiveness of information resources of libraries is relevant area of 
research in the field of information, library and archives. The general effectiveness of informative 
resource of library IREfficiency  – is a composite index, which is calculated based on its 
characteristics: the authority of informative  resource of library, quality of navigation structure of 
informative resource of  library, convenience of interface and design, the presence of unique 
content, multilingualism of website, quality of operation of virtual reference and relevance of 
content. 

The authority of information resource of library IRAuthority  – is a composite index that 
includes the authority of domain, the Page Rank informative resource and its download speed. This 
figure is calculated by the formula (1). 










 


3

oadSpeedDownlcPageRankctyDomAuthoric
Authority

IR
3

IR
2

IR
1IR (1) 

where IRtyDomAuthori  – parameter of resource domain authority; IRPageRank  – parameter 

of Page Rank index of informative resource; IRoadSpeedDownl  – parameter of web page speed 

load; 321 c,,c,c   – weight factors each parameter authority information resource libraries, which 

are determined by expert, with 1c
i

i  , 0ci  .  

Consequently,  1,0Authority IR   
The authority of informative resource is determined by using the online service Open Site 

Explorer, the download resource - Pingdom and PageRank - Prchecker.  
Table 1 

Determining of authority information resource library 
Information resource IRtyDomAuthori  IRoadSpeedDownl  IRPageRank  IRAuthority  

The State Library of Ukraine and 
youth 

0,37 
 

0,577 0,8 0,582 

Vernadsky National Library of 
Ukraine 

0,65 0,502 0,9 0,684 

Library of Verkhovna Rada of 
Ukraine 

0,79 0,31 0,3 0,467 

Digital Library of the Caribbean 0,3 0,126 0,29 0,239 
National Library of the Czech 
Republic 

0,28 0,388 0,001 0,250 

Cambridge University Library 0,61 0,307 1 0,639 

Quality of navigation structure of information resource library IRualityStructureQ  – this 
expert assessment of the availability of content resource library for its users. 

Ease of interface and design IRUsability  Web – a measure of ease of use of information 
resources. Intuitive user must use all the opportunities the web resource. 

The presence of unique content IRentUniqueCont – this information resource allocation 
to information that is unique on the resources of other libraries. 

Multilanguage site IRalMultilingu – an opportunity to publish content information 
resource in several languages. 

The quality of the operation of virtual reference IRoServiceVirtualInf – This figure timely 
provision of interactive services for one-off response to user requests online to search for 
information related to library resources in all fields of knowledge. 
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The relevance of content IRActualityContent – a description of the content, which is 
determined by order of importance and compliance content resource library this point in time. For 
example, timely update electronic catalogs. 

 
Figure 1. Diagram of Library Information Resource Authority 

 

The general effectiveness of information resource library 
The overall effectiveness of library resource calculated by the formula: 
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where 721 k,,k,k   – weight factors each parameter efficiency of information resource library, 

defined expert, with 1
i

ik , 0ik . Consequently,  60,Efficiency IR  .  
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StructureQualityIR 0,582 0,684 0,467 0,239 0,250 0,639 
Web UsabilityIR 0,8 0,9 0,3 0.29 0,01 1 
Unique Content IR 0,6 1 0,4 0,85 0,8 0,89 
Multilingual IR 0,6 0,89 0,3 0,456 0,56 0,567 
VirtyalInfo- 
ServiceIR 

0,4 1 0,5 0,85 0,65 1 

Content-ActualityIR 0,45 0,89 0,67 0,345 0,5 1 
EfficiencyIR 2,63 4,37 2,17 2,66 2,50 4,13 
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Figure 2. Diagram of Library Information Resource Efficiency 

 

The result of research is to determine the overall effectiveness of library information 
resources in accordance with the scale: High level  (4 < EfficiencyIR ≤ 6), Intermediate level (2 < 
EfficiencyIR ≤ 4), and Low level (0 ≤ EfficiencyIR ≤ 2). 

Thus, in order to meet the new requirements and standards of information space,to be of 
interest to customers, libraries must implement high-quality, accessible, authoritative informative 
resources and rapidly develop and go step by step in informative progress. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Естетичному вихованню підростаючого 
покоління належить унікальна роль у загальній стратегії духовного відродження і становлення 
українського суспільства. Разом з тим, в освітньому процесі ми можемо спостерігати ситуацію, 
коли прорахунки та помилки соціальної й економічної політики держави призвели до певного 
ігнорування світоглядної культури української нації (таких, наприклад, її компонентів, як 
мистецтво, релігія, національні традиції, мова тощо). Як наслідок, знизився рівень естетичної 
культури підростаючого покоління. Саме тому, проблема формування естетичних почуттів у 
дітей і студентської молоді стає однією з найважливіших у педагогічній теорії та практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема естетичного виховання у 
педагогічному аспекті широко репрезентована у спадщині видатних вітчизняних 
педагогів та діячів освіти Е.Водовозової, С.Лисенкової, Е.Михеєвої, С.Русової, 
К.Ушинського. Філософсько-естетичні аспекти цієї проблеми розглядаються в наукових 
працях Ю.Борева, І.Гончарова, М.Киященка, В.Ядова. Психологічні основи естетичного 
виховання розкрили Б.Ананьєв, Л.Божович, ЛВиготський, І.Кон, Б.Теплов та ін. Питання 
теорії і методики естетичного виховання підростаючого покоління висвітлюються в працях 
Л.Коваль, Л.Масол, Н.Миропольської, В.Передерій, Ю.Фохт-Бабушкіна, Т Цвілих, 
Г.Шевченко, А.Щербо та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розкриття теоретичних 
аспектів феномену «естетичні почуття» та особливостей його дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що естетичні почуття, 
як почуття духовні й ідеальні, з'являються за умови відносної свободи людини від 
практичних потреб. Адже здатність до естетичного сприймання збільшується у зв'язку із 
розвитком загальних можливостей людини, які, в свою чергу, залежать від соціально- 
економічного та духовного рівня розвитку суспільства й людства в цілому. Міра 
розвиненості естетичних почуттів істотно впливає на характер і якість суспільної 
діяльності людини. Найбільш виразно це виявляється в мірі тяги до краси, досконалості, 
гармонії. При чому, стаючи істотною характеристикою особистості, естетичне почуття 
накладає відбиток на будь- який акт діяльності людини та її духовне переживання. Воно 
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забезпечує не тільки гармонізацію зовнішнього світу через діяльність, але і збагачує, 
робить різноманітним внутрішній світ людини, його духовні переживання [6, с. 88]. 

На думку вчених, естетичні почуття - це тривалі психічні стани, що 
проявляються в осягненні краси в явищах природи, в праці, в гармонії барв, звуків, рухів і 
форм. Гармонійна злагодженість в об'єктах цілого та частин, ритм, консонанс, симетрія 
викликають почуття приємного, насолоди, які глибоко переживаються та вшляхетнюють 
душу. Вищі рівні розвитку естетичних почуттів виявляються в почуттях прекрасного, 
піднесеного, гармонійного, досконалого [18, с. 87]. Зокрема, існують різні підходи до 
розуміння почуття прекрасного. Перший підхід полягає у тому, що прекрасне розуміють як 
втілення Бога (абсолютної ідеї) у конкретних речах чи явищах. Другий підхід містить 
розуміння людини як початку, джерела прекрасного, яка наділяє естетично нейтральну 
дійсність багатством свого духовного світу. В уявленні представників зазначеного підходу 
людина немов проектує, «позичає» явищам дійсності їх естетичний вимір. 

На протилежність цьому представники третього підходу у розумінні прекрасного 
бачать природний прояв якостей явищ дійсності, близький до їх природних особливостей – 
ваги, розміру тощо. 

Четвертий підхід складають уявлення тих мислителів, які визначають 
прекрасне у співвідношенні особливостей життя з людиною як мірою краси. 
Нарешті, п’ятий підхід розуміння прекрасного постає з уявлення про те, що воно дійсно 

відтворюється у процесі зустрічі об’єктивних якостей з суб’єктивним сприйняттям людини. 
Але не будь-які об’єктивно існуючі якості дійсності ведуть до оцінки їх людиною як 
прекрасних, а лише ті, які збігаються з уявленнями про досконалу річ, явище, відношення 
тощо [6, с. 94]. 

Почуття піднесеного є категорією естетики, яка відбиває сукупність природних, 
соціальних та художніх явищ. Вони є винятковими за своїми кількісно-якісними 
характеристиками та виступають як джерело глибокого естетичного переживання [6, с. 
96]. Піднесене має специфічний прояв: у природі сприймаються як величне простір неба, 
пасмо гір, могутність водоспадів, природні стихії та явища: буря, північне сяйво тощо. 
В індивідуальному та суспільному житті як піднесене оцінюються вчинки, дії, відносини, які 
вражають нас величчю душі, силою почуттів, шляхетністю поведінки. Тому піднесене у 
суспільному бутті тісно сплітається з моральними цінностями. 

Розуміння почуття гармонії і міри ми знаходимо у Г.Гегеля. Гармонію він 
розглядає в системі споріднених естетичних понять – правильності, симетрії, 
закономірності. Правильність, на його думку, є найбільш елементарним і абстрактним 
виявленням довершеності. Вона створюється шляхом однакового повторення певної фігури 
або мотиву, повністю виключає усяку різноманітність, в усьому передбачає однаковість і 
тотожність. З усіх ліній найбільш правильною є пряма, а з геометричних фігур – куб. З 
правильністю пов’язана і симетрія. Але тут вже не досить одноманітного повтору тієї самої 
визначеності, що має місце в абстрактній правильності. Симетрія вимагає також і здійснення 
розрізнених у розмірах, положенні, формі, кольорі певних визначеностей, які, об’єднуючись, 
створюють симетрію. Обидва ці поняття, з точки зору Г.Гегеля, характеризують кількісну 
визначеність речі, однак ще не відкривають діалектичного співвідношення кількості і якості. Що 
ж до гармонії, то вона має відношення не тільки до кількісної, а й до якісної визначеності, 
містить в собі три складові – внутрішню єдність, цілісність і узгодженість. Отже, категорія міри 
набуває в естетиці Г.Гегеля універсального діалектичного значення. Всяка єдність 
протилежностей виступає в нього як міра, в якій ці протилежності об’єднуються. В цьому 
відношенні розуміння гармонії у Г. Гегеля близьке до античного поняття середини. Гармонія 
виступає як певний тип міри, де якісні протилежності перебувають в якійсь єдності і цілісності 
[5, с. 80]. 

А.Баумгартен визначає предмет естетики через поняття «досконале», зазначаючи, що 
естетика – це наука про досконале в світі явищ, про досконалість чуттєвого пізнання і 
удосконалення смаку [5, с. 83]. 
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Це поняття вже було об'єктом теоретичного дослідження в естетиці минулого. 
Так, у роботі «Метафізика» Арістотель ототожнює досконале з прекрасним, адже 
прекрасне визначається філософом як позитивне досконале. У східних культурах також 
простежується тяжіння до ототожнення досконалого й естетичного. Так, арабський філософ 
середньовіччя Ал-Газалі стверджував, що краса предмета, його привабливість полягає в 
існуванні всього досконалого або того, що йому відповідає [17, с. 146]. 

Стосовно церковних канонів поняття «досконале» стоїть в одному синонімічному 
ряду з поняттям «ідеальне», яке тлумачиться як досконалість життя в майбутньому 
(потойбічний світ). В іконі як особливому виді мистецтва ідеал збігається з прекрасним. 
Але «досконале» залишається основною категорією, оскільки виступає наріжним каменем 
цінності сакральної культури: прекрасне, піднесене втрачають своє осердя, якщо 
віддаляються від досконалості. Досконалість становить ідейну основу сакральності, на її 
плечах стоїть «міра», «завершеність» та «доцільність». 

Ідею єдності добра і краси, тобто гармонії, обстоював Арістотель. Не 
використовуючи безпосередньо відповідної термінології, філософ водночас звертався до 
питання удосконалення як конкретної особистості, так і суспільства в цілому. Введене 
давньогрецьким мислителем у теоретичний ужиток поняття «мімесис» відкрило перед ним 
можливість спонукати митців зображувати дійсність не тільки такою, якою вона є насправді, 
якою її бачить художник, а й якою вона має бути [8, с. 157]. 

У зв'язку з аналізом проблеми виховання естетичних почуттів цікавою видається ще 
одна ідея Арістотеля. Згідно з його концепцією наука і мистецтво належать до галузі 
теоретичного розуму, але філософ чітко розмежовував об'єкти їх дослідження, 
наголошуючи, що історик осмислює те, що дійсно відбувалося, а поет – що мало б 
відбутися. Звідси – відомий вислів Арістотеля: «Поезія більш філософська й серйозніша за 
історію: поезія говорить про більш загальне, історія – про одиничне» [8, с. 152]. На думку 
античного філософа, найефективнішим засобом виховання естетичних почуттів є 
мистецтво – духовна пам'ять людства. Саме ця орієнтація з урахуванням специфіки 
історичного контексту простежуватиметься у наступні періоди розвитку цивілізації. Ці 
думки були по-різному трансформовані в практику виховання естетичних почуттів у дітей. 

Приблизно у цей час на проблемах виховання естетичних почуттів зосереджувалися й 
мислителі Давнього Сходу. У Китаї, наприклад, теорія і практика естетичного виховання 
дітей розвивалася під впливом учення Конфуція, який був переконаний, що виховання 
має починатися з поезії, а закінчуватися вивченням правил етики, музики, яка втілює в 
собі найвищі естетичні цінності [5, с. 231]. 

За різних культурно-історичних епох домінували різні тлумачення прекрасного, 
йому відводилась відповідна роль у бутті людства, що позначалось на функціонуванні 
системи естетичного виховання. 

В епоху середньовіччя естетичним ідеалом правив аскетизм, життєві цінності 
обмежувалися сферою релігійності, а мистецьке життя — вимогами церкви. Джерелом 
естетичного життя вважались елементи богослужінь (церковний спів, музика), храмове 
мистецтво. 

Важливою складовою естетичного виховання доби Ренесансу стає його гуманістична 
орієнтація. У цьому сенсі значний інтерес викликає науковий доробок іспанського 
філософа X.Вівеса, який у своїх працях запропонував 

«комплексну модель» естетичного виховання людини, залучивши досвід педагогіки 
та етики. Зокрема, X.Вівес розглядав педагогіку як науку про всебічне виховання 
людини, що ґрунтується на поступовому розвитку її природних здібностей. Виховання та 
освіта мають, на думку філософа, йти від простого до складнішого, ставити зрозумілу 
кінцеву мету [4, с. 69]. 

Великого значення естетичному вихованню особистості надавав К. Ушинський, 
який стверджував, що дитя мислить формами, фарбами, звуками. Його успішність 
залежить від того, наскільки вихователі усвідомлюють сутність прекрасного, його роль у 
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житті людини і формуванні особистості. Важливе значення у вихованні й навчанні дітей 
для збагачення їх естетичних вражень, формування естетичних почуттів, влучної, 
повноцінної мови, на думку педагога, мають художня література, усна народна творчість. 
Прислів'я, приказки, скоромовки розвивають у дітей відчуття звукової краси рідної мови 
[12, с. 5]. 

Українські письменники Б.Грінченко, І.Франко, Л.Українка, М.Коцюбинський, О.Пчілка, 
вважали художню літературу одним з найефективніших засобів естетичного виховання дітей. У 
процесі читання дитячої літератури відбувається формування первинних уявлень про прекрасне, 
про мистецькі жанри та напрямки, відчуття краси поетичного чи прозового твору; поглиблене 
вивчення мистецтва, художньої літератури, фольклору; стимулювання власної творчості дитини, 
національних поглядів тощо. 

Художня література, за І.Франком, повинна передусім учити читача розпізнавати 
прекрасне , піднесене і потворне, трагічне і комічне, добро і зло на землі. Завдання 
художньої літератури – впливати як «на розум і переконання, так і на чуття, вказувати в 
самім корені добра і зла боки існуючого порядку» і виховувати людей, «готових служити 
всією силою для піддержання добрих і усунення злих боків життя» [3, с. 24]. 

Л.Українка приділяла надзвичайно велику увагу використанню дитячої літератури, 
вважаючи її дієвим засобом виховання. За допомогою віршів та казок письменниця 
намагалася «навчити дітей бачити прекрасне в навколишньому світі, відчувати 
барвистість, багатство життя» [16, c. 76]. Чимало з творів Л. Українки, які не були написані 
спеціально для дітей можуть використовуватися для дитячого читання з метою 
формування естетичних смаків і почуттів дітей. 

С.Русова пов'язувала теорію і практику естетичного виховання дітей з ідеями 
народності виховання і навчання, вважаючи ігри, усну народну творчість, свята, природу 
невичерпним джерелом для пробудження в дитині духовних сил, естетичних почуттів. 
Вона вказувала, що дитину необхідно виховувати на «рідному матеріалі краси, розуму, 
естетики, вікової творчості», який «найкраще приймається в душі дитини, бо він 
простий у своїй красі, легше розбуджує її власні творчі сили, бо говорить до неї лініями 
орнаменту, мелодіями пісень, фарбами, рухами». Педагог підкреслювала, що 

«музикування на різних інструментах, особливо на народних, світ різноманітних 
звуків та ритмів, забави, інсценівки, різні види творчої праці, малювання, а також 
поєднання їх у певну систему занять – все це сприяє розвиткові, дає задоволення 
дитині, виховує художній хист». Визначаючи виховну цінність народного образотворчого 
мистецтва, вона зауважувала, що «українські вишивки, кераміка, орнамент приваблюють 
дітей гармонією ліній, фарб, форм, надихають на творчість, викликають бажання 
вишивати, малювати, ліпити, будувати» [11, c. 20]. 

Є.Фльоріна значну роль надавала художньому вихованню дітей засобами мистецтва. 
Зокрема, вона розкрила своєрідність естетичного розвитку особистості, охарактеризувала роль, 
місце, взаємозв'язок різних засобів естетичного виховання. На її думку, в художньому 
вихованні слід прагнути єдності емоційного й пізнавального сприймання змісту і форми, що 
допоможе уникнути надмірного захоплення формою, утилітарного використання мистецтва з 
пізнавальною метою, тобто втрати художнього компонента естетичного виховання. 
Дослідниці належить багато цікавих спостережень, які стосуються особливостей дитячого 
естетичного сприймання, образотворчої діяльності, використання іграшки, художнього слова у 
вихованні дітей [7, с.106]. 

Можна стверджувати, що серед різних видів мистецтва особлива виховна роль 
належить музичному вихованню, яке вводить дітей у світ музичного мистецтва, знайомить з 
музичною культурою різних народів, сприяє збагаченню індивіда знаннями законів музичного 
мистецтва, необхідними для розуміння його сутності, формуванню смаку, музичних 
здібностей, виробленню навичок і вмінь, які дозволять вихованцям бути активними слухачами, 
вмілими виконавцями. Торкаючись емоційної сфери людини, музика впливає на формування її 
моральних і естетичних смаків та ідеалів. 
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«Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без 
глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду від неї», − писав 
В.Сухомлинський. Він наголошував: «Без музики важко 

переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це 
переконання , по суті , є основою емоційної, естетичної, моральної культури» [13, с. 287]. 

В.Сухомлинський також вважав першими й найяскравішими сторінками для 
читання мови почуттів народні пісні. Чарівною силою володіє народна пісня, що 
висловлює красу й величність природи (наприклад, українські народні пісні «Місяць на 
небі», «Ніч яка місячна», 

«Стоїть гора високая» та ін.). Народна пісня, що увібрала в себе голос люблячого 
серця, захопленого, зачарованого красою жінки, виховує в молоді романтичне, чисте, 
благородне почуття ніжності.  

У Павлиській середній школі естетичне виховання здійснювалося багатьма засобами, 
через систему різноманітних видів творчої діяльності: слухання музики, виконування 
пісень, підготовку і проведення численних концертів, шкільних ранків, вечорів, свят родин, 
гру на музичних інструментах (у шкільному оркестрі, інструментальному ансамблі, 
сольному виконанні, музикуванні у вільний час: «У тихі зимові вечори ми слухали пісню 
А.Лядова «Колискова», створену за мотивами народної російської колискової пісні. Діти 
почули в «Колисковій» не тільки ритмічне погойдування колиски, а й тихе, спокійне 
дихання дитини, ніжний бережливий дотик рук матері до дитячого тіла. Немає слів, якими 
можна було б передати материнські почуття, передані у прекрасній мелодії цієї пісні. 
Вони грають, хвилюють серця підлітків. За допомогою музики хлопчики й дівчатка 
пізнають глибину, витонченість, сердечність ставлення людини до людини…» [14, с. 411]. 

Відомо, що ще здавна танець виступав засобом вираження почуттів та емоцій 
людей. Відокремившись від прямого зв’язку з обрядами, де він мав насамперед релігійно-
магічний зміст, танець набув значення мистецтва, що втілює красу людського тіла, 
різноманітний душевний стан. Природа танцю образна і має за основу узагальнення 
багатоманітних «пластичних мотивів», відібраних із реального життя рухів, які 
організуються за законами ритму, симетрії, орнаментального узору. Танець органічно 
пов’язаний з музикою, 

яка посилює виразність танцювальної пластики, дає йому емоційну ритмічну основу 
[2, с. 356]. 

Важливим засобом формування естетичних почуттів є образотворче мистецтво. 
Ознайомлення з творами  образотворчого  мистецтва  дослідник М. Даденков вважав 
необхідним етапом підготовки дитини до образотворчої діяльності. У своїй науковій статті 
«Естетичне виховання» він стверджував, що діти здатні тонко відчувати настрій художніх 
картин. Мета занять з образотворчого мистецтва, підкреслював педагог, має полягати в 
тому, щоб 

«навчити  дітей  милуватися  творами  живопису, а  також розкривати  перед ними 
закони побудови зображення предметів і явищ» [1, с. 164 ]. 

Варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку виховної системи в Україні 
спостерігається певні проблеми, спричинені інформатизацією комунікативної сфери, 
комерціалізацією, переорієнтацією на масову культуру таких потужних носіїв естетичної 
інформації, як електронні ЗМІ (засоби масової інформації), Інтернет, поширенням 
контрмистецтва, деестетизацією мистецтва та ін. Усе це значною мірою породжує 
конфлікт естетичних установок, поглядів, смаків, почуттів, певною мірою деформуюче 
впливає на естетичний світ підростаючого покоління, формування у нього естетичних 
почуттів. Відтак назріла необхідність глибинного осмислення окреслених процесів, 
відповідного коригування існуючої педагогічної теорії та практики, в тому числі й у сфері 
виховання дітей і студентської молоді. Слід так спрямувати виховання, щоб цінності 
класичної культури не були знищені комп'ютерною цивілізацією, новим темпоритмом, 
новою культурою дій. У нових явищах нашого життя наявне також і певне позитивне 
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начало, яке варто досліджувати й органічно поєднувати з тим, що, будучи випробуваним 
часом, залишилося актуальним.  

На нашу думку, процес виховання естетичних почуттів особистості буде 
ефективним за умови: постійного зв'язку виховання життям, реалізації міжпредметних 
зв'язків; проведення занять із учнями, студентами з дотриманням естетичних вимог; 
узагальнення знань, умінь та навичок дітей, студентської молоді у процесі позакласної, 
позаудиторної діяльності. 

До ефективних форм організації виховного процесу можна віднести такі: 
створення творчих колективів, фольклорних ансамблів, мистецьких гуртків, робота Малої 
академії мистецтв; організація клубів шанувальників мистецтв; підготовка театралізованих 
концертів, свят, виставок малюнків, виробів декоративно-прикладного спрямування, 
фестивалів, літературно- музичних композицій, пісенних конкурсів, проведення екскурсій 
до краєзнавчого музею; обладнання етнографічних куточків, експозицій, кімнат народного 
побуту в навчальних закладах; створення творчих майстерень з метою відродження 
традиційних для регіону художніх промислів та ремесел; організація самодіяльності 
дитячих, юнацьких об’єднань клубного типу; підготовка театралізованих свят, обрядів; 
відзначення народних свят. 

Висновки. Таким чином, проблема виховання естетичних почуттів особистості 
пройшла значний еволюційний шлях: від почуття гармонії і міри у Г.Гегеля до втілення 
В.Сухомлинським в практику загальноосвітньої школи ефективних форм, методів, 
засобів виховання естетичних почуттів. Серед основних засобів виховання естетичних 
почуттів особистості можна виокремити такі види мистецтва: музика, література, 
образотворче мистецтво, танець, народознавство. 
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У статті проаналізовано особливості формування моральних цінностей у дошкільному і молодшому 
шкільному віці. Автором обґрунтовано змістову структуру моральних цінностей дітей, у якій умовно виділено 
когнітивний, емотивний, діяльнісно-вольовий компоненти.  

Ключові слова: моральні цінності, когнітивний, емотивний, діяльнісно-вольовий компоненти 
моральних цінностей.  

 

Перехід до ринкової економіки у 90-х рр. минулого століття призвів до кардинальних 
змін у ціннісних орієнтаціях зростаючого покоління. У сучасної молоді спостерігається 
домінування цінностей споживання, досягнення власної вигоди. Відтак, особливої 
актуальності набуває проблема виховання духовних цінностей особистості, складовою яких є 
цінності моральні. Забезпечення результативності процесу виховання моральних цінностей 
потребує виділення їх змістових характеристик, з’ясування особливостей формування в 
онтогенезі і, виходячи з цього, обґрунтування методичних основ виховання. Метою статті є 
виділення структурних компонентів моральних цінностей дітей 5–10 років та обґрунтування 
їх змісту.  

Формування змістових компонентів моральних цінностей починається вже у 
дошкільному віці і пов’язано з такими особливостями дитини: орієнтація на дорослого як 
зразка для наслідування, висока пластичність психіки, емоційно-забарвлене та цілісне 
сприйняття оточуючого світу, інтенсивний розвиток потребнісно-мотиваційної сфери, 
відсутність прагматизму у мотивації, орієнтація на світ людей, формування елементарних 
смислів. 

Визначальною для формування моральних цінностей у дитинстві є емоційно-
почуттєва сфера, розвиток якої здійснюється за такими напрямами:  
1) виникнення емоційної децентрації, емоційних переживань з приводу теперішнього і 
майбутнього, інтелектуалізація емоцій сприяють розвитку моральних почуттів і 
забезпечують активізацію соціально корисної діяльності, наслідки якої дитина здатна 
емоційно уявити (О.Запорожець, Є.Ільїн, О.Кравцова, Я.Неверович), 2) збільшення соціально 
орієнтованих емоцій, зростання диференційованості емоційних переживань, розвиток 
здатності розуміти емоції інших людей забезпечують виникнення почуття причетності до 
групи та єдності з нею (Є.Ільїн, В.М'ясищев, Е.Еріксон, А.Щетиніна), 3) розвиток моральних 
почуттів, здатності до емпатії, виникнення почуттів провини та сорому свідчать про 
поступовий відхід від егоцентризму і визначають спрямованість дошкільника на іншу 
людину (Г.Бреслав), 4) зниження імпульсивності емоційних процесів, зростання їх 
вибірковості, стійкості, керованості дозволяє дитині відчути радість майбутніх подій і легко 
переносити актуальні труднощі (Л.Божович, Г.Бреслав).  

Дослідження А.Щетиніної довели, що у дошкільному віці відбувається диференціація 
позитивних і негативних емоцій, знижується їх амбівалентність. Як правило, діти розрізняють 
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5−7 базових емоцій (радість, подив, страх,  гнів, сум), проте вербалізувати їх ще важко. 
Переважають такі типи сприймання емоцій: дифузно-аморфний та дифузно-локальний (77%), 
що передбачають поверхневе, нечітке сприймання емоції, інколи з виділенням її окремого 
елементу [5]. Когнітивні схеми емоцій майже не розвинуті, що зумовлює виникнення труднощів 
при встановленні зв’язку між позитивними або негативними емоціями людини та ситуацією, що 
їх викликала (Н.Міхеєва, Д.Люсін, П.Харріс).  

Зазначені утворення продовжують свій розвиток у молодшому шкільному віці. На 
жаль, дослідження С.Курносової засвідчують, що спектр емоційних переживань молодших 
школярів вузький: при характеристиці оточуючих та себе переважають когнітивні і 
практичні показники, а не емоційні [4]. Повільний розвиток соціальних емоцій та мотивів у 
порівнянні з навчальними призводить до того, що етична оцінка залишається достатньо 
абстрактною, проявляється у спілкуванні з дорослим і не визначає спрямованість діяльності 
дитини (О.Асмолов, Г.Бурменська). Отже, недостатній розвиток емоційно-почуттєвої сфери, 
що виявляється у несформованості соціальних емоцій та емоційній байдужості в 
подальшому гальмує розвиток моральних почуттів як почуттів вищого порядку і негативно 
впливає на процес смислеутворення.  

Реалізація моральних цінностей залежить від розвитку потребнісно-мотиваційної сфери 
особистості. На нашу думку, основними потребами, що стимулюють моральний розвиток, є 
такі: 1) потреба в емоційній насиченості, що спонукає дитину до переживання відносин і стає 
важливим фактором, що визначає спрямованість особистості (Б.Додонов); 2) потреба у 
соціальній відповідності оптимізує розвиток полімотивації та посилення ролі оцінки 
дорослого (Г.Бреслав); 3) потреба у самостійності забезпечує саморегуляцію діяльності, 
спонукає до прийняття власних рішень та здійснення морального вибору (Г.Бреслав); 4) 
пізнавальні потреби забезпечують пізнання соціальної дійсності, засвоєння соціальних 
еталонів (Л.Божович); 5) потреба у встановленні і збереженні позитивних взаємин з 
дорослими, потреба у спілкуванні з однолітками, співпраці та спільній діяльності з ними 
спонукає до оволодіння нормами взаємовідносин, спричиняє зниження кількості конфліктів, 
усвідомлення спільності з іншими (Л.Божович, Я.Коломінський, Г.Урунтаєва). 

Позаяк, розвиток мотиваційної сфери дітей старшого дошкільного і молодшого 
шкільного віку пов’язується з такими новоутвореннями: співпідкорення мотивів, усвідомлення 
власних мотивів, зростання кількості опосередкованих мотивів, соціальних мотивів 
(Л.Божович, Г.Бреслав, Д.Ельконін, О.Леонтьєв, Г.Урунтаєва). Розвиток зазначених 
новоутворень дозволяє дитині досягати значимі, хоча і непривабливі цілі, надає окремим її 
діям відображений смисл, сприяє розвитку механізмів саморегуляції поведінки, довільності, 
формуванню вольових якостей, що є невід'ємною складовою моральних цінностей. Необхідно 
відзначити, що соціальні мотиви залишаються ще нестійкими, потребують зовнішніх опор, 
легко порушуються під впливом емоційного збудження (О.Запорожець). І.Кулагіна, С.Гані 
експериментально довели, що молодшим школярам не характерна гедоністична мотивація; 
егоцентрична мотивація також майже не виражена і її значимість знижується. Спостерігається 
інтенсивний розвиток моральної мотивації (від 23% у 1 кл. до 78% у 4 кл.), колективістської 
мотивації, яка узгоджується з діловою, хоча мотиви обов'язку майже відсутні [3]. Оскільки 
емоції залишаються основними регуляторами діяльності, мотиви, що не супроводжуються 
емоціями залишаються, за термінологією О.Леонтьєва, знаннєвими, а не реально діючими.  

Розвиток когнітивних процесів у дитинстві здійснюється в напрямі від егоцентризму 
до становлення об'єктивної позиції особистості (О.Запорожець). У старшому дошкільному 
віці формуються: уява і символічна функція мислення, які сприяють формуванню цілісного 
образу дійсності; орієнтація на загальний смисл людських взаємин; осмислена орієнтація у 
власних переживаннях, їх узагальнення. У молодшому шкільному віці на базі цих 
новоутворень розвивається теоретичне мислення, рефлексія, внутрішній план дій 
(В.Давидов). Мислення вже не зливається з дією, як це було у дошкільному віці, а передує їй. 
Отже, молодший школяр набуває здатності планувати діяльність, корегувати її результати, 
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передбачати наслідки своїх дій, що свідчить про розвиток такого новоутворення як 
"внутрішній план дій" (В.Давидов, Я.Коломинський).  

О.Леонтьєв, О.Смирнова відмічають, що у дошкільному віці дії дитини починають 
підпорядковуватись певній меті. Таким чином, поєднання мети і мотиву діяльності 
призводить до виникнення елементарних смислів, які у своїй сукупності утворюють 
смислові лінії, що характеризують особистість. Смисли дошкільника мають емоційно-
безпосередній характер,вони неусвідомлені і не рефлексуються дитиною, проте на рівні 
емоційного вибору регулюють її поведінку. У молодшому шкільному віці здійснюється 
розвиток пізнавально-оцінних форм смислів. Це період «ціннісного закарбування», коли 
дитина відкриває значимість окремих смислів особисто для себе і вони стають складовою 
свідомості [1]. Отже, можна стверджувати, що наприкінці молодшого шкільного віку 
відбувається інтеріоризація загальнокультурних цінностей в смислову сферу дитини.  

Наприкінці старшого дошкільного віку з'являються внутрішні етичні інстанції, які 
являють собою узагальнені знання про норми поведінки підкріплені відповідними 
позитивними або негативними переживаннями. На думку Л.Божович, Д.Ельконіна, в 
подальшому на їх основі розвиватимуться моральні почуття, переконання, моральні мотиви 
поведінки, які мають більшу спонукальну силу ніж елементарні потреби. В цілому, за 
висновками Г.Бреслава, дитина ще не орієнтується на сутність взаємовідносин між людьми, 
її основні зусилля спрямовані на дотримання загальних безособових норм, оволодіння 
операційно-технічними аспектами діяльності.  

Виховання моральних цінностей залежить від усвідомлення основних моральних 
понять, сформованості етичної оцінки, що, у свою чергу, потребує розвитку категоріального 
мислення та здатності до узагальнення. Необхідно констатувати, що дошкільникам і 
молодшим школярам в загальних рисах знайомі основні моральні поняття (доброта, чесність, 
справедливість тощо), проте їх вербалізація дається складно. Особливістю засвоєння 
моральних понять є злиття з безпосереднім емоційним ставленням до людей або 
літературних персонажів (Л.Божович). Формування етичної оцінки здійснюється шляхом 
диференціації дифузного ставлення, в якому відокремлюється етична оцінка і емоційне 
ставлення (Л.Божович, Д.Ельконін). Узагальнити особистісні якості людей дітям ще важко, 
що свідчить про недостатню сформованість категоріального мислення (О.Бодальов). 

Приблизно до 8 років етична оцінка залишається емоційною і ситуативною, абсолютно 
однозначною, увага звертається на зовнішні прояви поведінки людини. Поступово 
(приблизно у 3–4 кл.), завдяки накопиченню досвіду спілкування, сприйманню оцінних 
суджень оточуючих, внаслідок розвитку психологічного словника етична оцінка 
диференціюється, стає більш точною. Дитина починає розуміти мотиви вчинків, усвідомлює, 
що поведінка може визначатись різними факторами (обставинами, індивідуальними 
якостями), внаслідок чого в одній людині поєднуються майже несумісні якості, проте ще не 
може пояснити таке протиріччя. Це свідчить про несформованість багатозначної етичної 
оцінки у дітей (І.Кон).  

Реалізація моральних цінностей здійснюється у вчинках особистості. У молодшому 
шкільному віці розвивається система довільної регуляції діяльності і поведінки, зокрема 
самоконтролю, яка необхідна для успішності навчальної діяльності (І.Бех, Г.Бреслав, 
Л.Виготський, В.Давидов, Д.Ельконін та ін.). У поведінці зберігається тенденція до 
копіювання поведінки дорослого. Спостерігається прийняття норм експресивної поведінки, 
характерних для певної субкультури, що використовуються для регуляції взаємодії 
(К.Саарні).  

Вольова активність дитини все ще вимагає зовнішньої стимуляції з боку дорослих, 
проте поступово зростає роль внутрішньої стимуляції (постановка цілі, самостимуляція). 
Так, 70% молодших школярів вже дотримуються нормативної поведінки за умови 
відсутності перешкод, а з ними зберігають нормативну поведінку лише 27−39% дітей [2]. 
Отже, незважаючи на розвиток довільності, рефлексії, внутрішнього плану дій, 
співпідкорення мотивів поведінка молодшого школяра залишається імпульсивною, 
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залежною від ситуації і потребує підтримки зовнішніх стимулів (вимог дорослого, контролю, 
цільових вказівок).  

На основі аналізу наукової літератури нами обґрунтовано визначення основного 
поняття дослідження. Моральні цінності старших дошкільників і молодших школярів – це 
слабоусвідомлені, нестійкі смислові утворення, що ґрунтуються на емоційно-ціннісному 
ставленні до іншої людини, потребі в єднанні з іншими, узагальнюють емоційно забарвлені 
уявлення і знання про взаємовідносини на засадах справедливості, людяності, 
відповідальності, людської гідності, що виявляються переважно в адаптивній поведінці, 
орієнтованій на оцінки, норми, задані дорослими. Формування моральних цінностей 
передбачає зміни в емоційній, вольовій, когнітивній, діяльнісній сферах особистості. На 
підставі цього у структурі моральних цінностей нами умовно виділено когнітивний, 
емотивний та діяльнісно-вольовий компоненти. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ 
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МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

The article represents the possible ways of educating the competitive specialists in medical sector by 
implementing the innovations while studying theoretical disciplines, which are fundamentals of forming the future 
doctors’ and scientists’ clinical thinking (as example of topic «Biochemistry of aging» based on subject of «Bioorganic 
and Biological Chemistry»). 

Keywords: innovative approach,  biochemistry of aging, clinical thinking, interdisciplinary integration, 
structure and components 

 

У статті наведено можливі шляхи формування компетентноспроможних спеціалістів у галузі 
медицини шляхом впровадження інновацій при вивченні теоретичних дисциплін, які є базовими для формування 
клінічного мислення майбутніх лікарів та науковців (на прикладі теми «Біохімія старіння» з предмету 
«Біоогранічна та Біологічна хімія»). 

Ключові слова: інноваційний підхід, біохімія старіння, клінічне мислення, міжпредметна інтеграція, 
структура та компоненти. 

 

Викладання переліку курсів та предметів у навчальних закладах, у тому числі у вищій 
медичній школі, є цілеспрямованою системою методів та засобів для досягнення 
компетентнісного рівня освіти. Досягнення необхідної величини цього рівня визначається 
вимогами вітчизняного та зарубіжного ринку праці, основними базисними характеристиками 
якого є конкурентноспроможність, відповідність світовим стандартам освіти, мобільність. 

Навчання медичному фахові належить до однієї, з точки зору методично-
професійного рівня забезпечення, найскладніших галузей освіти. Послідовна структуризація 
освітніх курсів дозволяє сформувати цілісний підхід до опанування теоретичних дисциплін 
та засвоєння практичних навичок роботи. Адже «інноваційні технології» сьогодення це не 
тільки технічні та матеріальні засоби навчального процесу, як обов'язкова умова якісного та 
прогресивного шляху опанування матеріалом, а й безперечно, «антропоцентричні» та 
«соціально-економічні» аспекти освітніх програм та нововведень [1, с. 19]. Тому становлення 
сучасного спеціаліста – це узгоджена робота викладача та студентської аудиторії через 
призму інтегрального, інноваційного бачення процесу навчання та його удосконалення. 

Одним з переломних моментів є проектування процесу освіти, як з боку викладача, 
так і з боку слухацької студентської аудиторії. Синергічний взаємозв'язок двох полярних 
сторін, які працюють для досягнення загальної мети та застосовують одночасно власне їм 
характерні інноваційні підходи (як і викладач, так і студент) для кінцевого якісного 
результату, що є спільним для них обох [2, с. 76]. 

Важливими з цього приводу будуть наступні аспекти: 
- структуризація предмету викладання, яка відповідає спеціалізації у взаємодії системи 

комплексної дії та авторизації; 
- спрямування цілей навчання згідно сучасним вимогам та особливостям освітніх 

програм (для прикладу, заключні тестові системи контролю для іноземних студентів 
побудовані згідно вимог їхніх державних навчальних курсів та адаптовані з 
урахуванням цих особливостей); 

- індивідуальний психолого-педагогічний підхід та орієнтація навчального процесу на 
особисте становлення медика, як клініциста та науковця [3, с. 79]. 
Каркасно-фундаментальна структура подачі предмету полягає у формуванні на 

початковому рівні базисних термінів, компонентів та елементарних структур. Під час 
переходу на вищий щабель систематизації знань відбувається початкова структуризація 
первинних компонентів у взаємопов'язані комплекси. І на найвищому щаблі вивчення 
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матеріалу будується градуйована надсистемна формація процесів, шляхів, які дозволяють в 
цілому усвідомити вивчений матеріал. Така структуризація відбувається одночасно з 
формуванням основних видів діяльності студента під час навчання: репродуктивного, 
алгоритмічного, перетворюючого та творчо-пошукового (або дослідницького) [4, с. 112]. 
Тільки логічне та поступове утворення структурних рівнів предмету та видів діяльності 
студентів на цьому фоні дасть позитивні та плідні результати. 

Наведене структурне позиціонування буде відповідати більшості теоретичних 
дисциплін, які опановують студенти вищих медичних закладів. 

На підсумковому етапі засвоєння більшості курсів необхідним є проведення 
узагальнених тем чи занять, які б дозволили об'єднати попередньо набуті теоретичні знання з 
науково-дослідницьким видом діяльності та евристично підійти до опанування обраної теми 
(чи тем), актуальність якої пов'язана з реальним життям чи станом проблем [5, с. 1]. 

У 2013 році до розділу «Біохімія тканин та фізіологічних функцій» (предмет 
«Біоорганічна та біологічна хімія») була введена тема «Біохімія старіння». На нашу думку, 
враховуючи інноваційний момент, сучасність, актуальність позиціонування та вирішенням 
цієї теми з приводу двох нагальних задач, вона є прикладом симбіозу педагогічних та 
навчальних цілей. 

З одного боку, на сьогоднішній день існує необхідність підготовки медичних 
спеціалістів, які будуть працювати з особами похилого віку. Адже Україна є однією з 
«найстаріших» держав Європи, що відноситься до країн із високим рівнем старіння 
населення.  

 
 
 

 

За часткою осіб віком 60 років і старше Україна замикає групу з 25 найстаріших 
держав світу. Така тенденція старіння призводить до негативних наслідків у соціально-
економічних сферах життя. Вище зазначене вже наразі потребує перебудови наявної 
соціально-економічної системи відповідно до потреб старіючого населення, реформування 
системи соціального захисту, пенсійного фонду, охорони здоров'я [6, с. 94]. Окрім того, 
студенти повинні усвідомити, що процес старіння є фінальним моментом будь-якої життєвої 
системи. Старість заслуговує на розуміння, повагу та підтримку. Такий соціальний та 
педагогічно-психологічний ракурс є необхідним підготовчим моментом для формування та 
вирішення основної нагальної проблеми – процесу навчання. 

З навчальної точки зору, вивчення цієї теми після основних розділів функціональної 
біохімії, дозволяє повторити та узагальнити вивчений матеріал та застосувати його у новому 
аспекті з урахуванням особливостей організму, що старіє. На цей момент студенти володіють 
необхідним багажем знань з функціональної біохімії основних систем та органів з 
попередніх занять (опорно-рухової, серцево-судинної, видільної, нервової, біохімії крові та 
печінки і т. п.), тобто вони вже готові до сприйняття матеріалу щодо вікових метаболічних 

Рис. 1. Схематична структура предметного курсу «Біоорганічна та біологічна хімія» 
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змін, які відбуваються за «біологічним годинником» організму. Додатковим важливим 
моментом є міжпредметна інтеграція з суміжними навчальними дисциплінами (анатомія, 
гістологія, фізіологія та ін.), що дозволить застосувати отримані знання в іншому розумінні 
та баченні. Схема загальної структурної побудови предмету та роль щодо теми «Біохімія 
старіння» представлені на рисунку (рис. 1). 

Важливим моментом є питання раціонального харчування та способу життя у 
похилому віці, використання групи фармакологічних препаратів, що здатні покращити 
метаболізм з метою профілактики передчасного старіння. 

Іноземним студентам з країн Азії та Африки пропонується до уваги інформація про 
низьку тривалість життя у країнах їхнього регіону, яка пов'язана з соціально-економічним 
показниками розвитку. 

Завданням таких тем є поетапна побудова компетентністо-орієнтованого рівня освіти. 
Адже структура процесу інновації у багатьох моментах є співзвучною структурі предмету чи 
курсу. У будь-якому випадку народжується проект чи ідея (інтенція), що розвиваються та 
удосконалюються (ініціація процесів). Наступним кроком буде інтеграція створених ідей як 
в межах предмету, так і міжпредментно (певний «дифузний» стан), це дозволяє впровадити 
нові ідеї, за умови їх цінності, новизни та актуальності. 

Отже, система освіти є відкритою структурою для постійного розвитку та оновлення 
відповідно до тенденцій науки, методики викладання та навчання, ринку праці. 
Використання міжпредметного та внутрішньопредметного комплесного інтегрованого 
підходу, введення у навчальний процес сучасних даних та матеріалів є необхідною умовою 
для формування наукового світогляду майбутнього фахівця, особливо при вивченні базових 
клінічних дисциплін. Такий підхід дозволить якісно покращити рівень клінічного мислення, 
професійних умінь та навичок для подальшого навчання та плідної професійної діяльності. 
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В статті розглядаються ключові питання аналізу сучасного стану стипендіального забезпечення в 
українській вищій школі. Розглядаються відмінності розуміння сутності стипендії в світі та Україні. 
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В Україні за останні роки все більших обертів набирає дискусія навколо ініціативи 
Міністерства фінансів щодо впорядкування системи стипендіального забезпечення студентів. 
Найчастіше пропонують ідею тотального урізання обсягу фінансування у зв'язку з 
обмеженими можливостями бюджету. 

Стаття присвячена аналізу ситуації, що склалася із сучасним стипендіальним 
забезпеченням та пошуку можливих шляхів трансформації механізму державного 
замовлення та стипендіального забезпечення. 

Для детального аналізу ситуації, що склалася, звернемося до тлумачення терміну 
стипендії. Тлумачний словник пояснює термін «стипендія» як нерегулярну фінансову 
допомогу у вигляді оплати вартості навчання, а іноді і видачу щомісячної допомоги 
студентам, як правило, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів. Тобто, стипендія 
розуміється як нерегулярна допомога. Крім того, стипендія за своєю природою повинна 
мотивувати студентів до навчання, з одного боку винагороджуючи їх за успіхи, а з іншого – 
дозволяючи не відволікатися на побутові дрібниці і не шукати можливості заробітку, 
витрачаючи час на навчання, а не на роботу. 

Що стосується ситуації  в Україні, то стипендія в дійсності є виплатою з боку держави 
студенту за те, що він вчиться. І виплат таких набігає чимало, так в 2015 і 2016 роках 
студенти ВНЗ України отримували ординарні стипендії в сумі від 622 до 825 гривень. Крім 
ординарної академічної і підвищеної стипендій в Україні існують ще й іменні стипендії: 
Президента України (1356 гривень), Кабінету міністрів (1243 гривні). Критерії отримання 
таких стипендій досить складні і, в принципі, це правильно. 

Але будемо відверті, ані ординарна стипендія в сумі 622 гривень, ані іменна 
президентська в сумі 1356 гривень не є достатнім мотиватором для студента. У країні, де 
рівень прожиткового мінімуму законодавчо встановлено в розмірі 1450 гривень (як і сума 
мінімальної заробітної плати), а середня заробітна плата склала в липні 2016 року – 5374 
гривні, стипендії не можуть служити джерелом вирішення побутових проблем студентів. 
Навіщо старанно вчитися, якщо навіть маючи «заліковку» з одними п'ятірками, студент все 
одно буде отримувати тільки 64 % від мінімальної заробітної плати.  

Таким чином, ми можемо констатувати, що стипендія в сучасній Україні не грає 
достатньої мотиваційної ролі, не дозволяючи студенту ні відчути себе особливим, ні 
забезпечити свої побутові потреби.  

Повертаючись до визначення терміну «стипендія», необхідно відзначити, що 
стипендія розглядається як фінансова допомога, що надається у вигляді оплати вартості 
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навчання. Проте стипендія за законодавством України гарантовано виплачується за рахунок 
бюджетних коштів лише студентам державних та комунальних навчальних закладів. А 
навчання в таких закладах і так можливо за рахунок коштів державного замовлення. Так, в 
2016 році на підготовку кадрів вищої школи і підвищення кваліфікації, бюджетом 
передбачено видатки на рівні 21,5 млрд. гривень. За оцінками аналітичного центру CEDOS 
стипендію отримують 640 тисяч з 810 тис. студентів, що навчаються за рахунок коштів 
державного бюджету (тобто близько 80 % студентів). Ще 39 тисяч студентів отримують 
соціальну стипендію. Шляхом нескладних підрахунків ми можемо встановити, що в цілому 
на виплату академічних стипендій у вищій школі з державного бюджету виділяється мінімум 
530 мільйонів гривень, а також на виплату соціальних стипендій (1989 гривень) – мінімум 
77,5 мільйонів гривень. За фактом же, виходячи з даних фінансової звітності, на виплату 
соціальних стипендій в 2016 році мало бути мінімум витрачено 565 мільйонів гривень. 
Таким чином, держава витрачає на виплату стипендій через бюджет Міністерства науки і 
освіти України за мінімальними оцінками – більше 1,2 млрд. гривень на рік, хоча за заявами 
представників самого міністерства, на виплату стипендій йде третя частина всього бюджету 
вищої школи (всього в бюджеті міністерства на вищу школу закладено близько 16 млрд. 
гривень), тобто близько 5 млрд. гривень. Цифра більш ніж вражаюча. 

Отже, держава прямо й опосередковано на підготовку студентів витрачає близько 17,5 
мільярдів гривень, що становить в сумі майже 81 % від усього бюджету, закладеного на 
поточний рік, який становить близько 21,5 мільярда гривень. 

Для пошуку шляхів оптимізації державних витрат у цьому секторі, звернемося до 
світового досвіду стипендіального забезпечення. Так, стипендія в більшості країн є адресною 
фінансовою допомогою студенту, щоб він міг продовжити свою освіту. Стипендії 
присуджуються на підставі безлічі критеріїв, які, як правило, відображають цінності та цілі 
засновника такої стипендії. Стипендія, зазвичай, не видається на руки студенту, а адресно 
перераховується на рахунок відповідного навчального закладу, щоб покрити витрати на його 
навчання. Стипендії присуджуються виходячи з академічних, художніх або спортивних 
досягнень студента при його навчанні в конкретному інституті. Також, можуть виділятися 
професійні стипендії, які виплачуються за умови згоди студента побудувати кар'єру в певній 
галузі. 

Таким чином, ми бачимо, що стипендіальне забезпечення в світі грає чітко визначену 
мотиваційну роль. Студент розуміє, що на його навчання витрачаються великі гроші з 
сімейного бюджету, тому або погоджуйся з тим, що пропонує сім'я, або досягай більшого 
самостійно. Так само необхідно відзначити, що в більшості країн світу студент оплачує зі 
своєї кишені проживання, підручники та інше. 

В Україні ж кімнату в гуртожитку можна знімати, якщо не безкоштовно за рахунок 
коштів вищого навчального закладу, то за дуже невелику суму. Підручники в бібліотеці так 
само абсолютно безкоштовні. Тобто, держава несе витрати і за цими статтями витрат, що в 
підсумку лише сприяє подорожчанню вартості навчання студента і це так само не сприяє 
його мотивації. 

Таким чином, необхідно відзначити з одного боку невиправдано високі витрати 
України на навчання студентів, а з іншого – деградацію системи як державного замовлення, 
так і системи стипендіального забезпечення. 

Шляхом виправлення ситуації, яка склалася, має бути тотальне реформування як 
системи державного замовлення, так і системи стипендіального забезпечення. 

Нещодавно запропонований Міністерством освіти і науки принцип «Гроші йдуть за 
студентом» досить прогресивний і підвищує конкурентоспроможність серед державних 
вищих навчальних закладів, але він не вирішує озвучену вище проблему. Як радикальний, 
але необхідний крок, пропонується перейняти досвід реформи системи оплати комунальних 
послуг. 

Замість того, щоб по суті спонсорувати систему вищої освіти, держава повинна 
відмовитися від системи тотального державного замовлення. 



 354

Введення, за прикладом Ізраїлю, повсюдної платності вищої освіти дозволить більш 
прозоро витрачати ресурси бюджету на освіту і науку. Ті самі 7% валового внутрішнього 
продукту, які декларуються в проекті закону «Про освіту». Але витрачати ці відсотки не на 
підготовку кадрів, в кращому випадку для бізнесу, а на розвиток науки і освіти. Пропоновані 
проектом бюджету на 2017 рік 4,93 млрд. гривень на розвиток науки виглядають відверто 
малими на тлі 24,34 млрд. гривень, що виділяються на підготовку кадрів і підвищення 
кваліфікації. Також загальна платність освіти сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності вищої школи. Ні для кого ні секрет, що в приватних ВНЗ нижче 
ціни на навчання, а значить при конкуренції тільки за ціною – абітурієнт вибере такий ВНЗ. 
У той же час, якщо більш висока ціна аргументується кращою матеріальною базою, 
яскравим викладацьким складом, безліччю можливостей для індивідуальної реалізації 
студента – вибір буде вже не таким очевидним. 

Наведений в статті підхід дозволяє підвищити свідомість студента при виборі 
майбутньої професії, підвищити мотивацію досягнення успіхів у навчанні, спорті, творчості. 
Також даний механізм дозволить уникнути колізії в законодавстві України, коли з одного 
боку мінімум 66% студентів-бюджетників повинні отримувати стипендії на рівні мінімальної 
заробітної плати, а з іншого – стипендії отримує більша кількість студентів, але в значно 
меншому обсязі. 

Підвищена конкуренція на ринку освітніх послуг повинна неминуче привести до 
ринкової оптимізації існуючих вищих навчальних закладів. Таким чином, держава 
забезпечить скорочення перебільшеного переліку ВНЗ в Україні, заощадить кошти на 
утриманні навчальних закладів, наповнить бюджет за рахунок приватизації 
неконкурентоспроможних університетів, сформує основу для якісного прориву до 
конкурентоспроможних на світовому ринку університетів та інститутів. 
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АРТПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА  
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КЛАССЕ (НА ПРИМЕРЕ 

НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

In the article the features of application in additional musical education of technologies of artpedagogiki are 
considered with the purpose of adaptation of child at to educational activity. 

Key words: artpedagogika, educating to playing the pianо, psychological features, psychological support, 
effect of self-regulation, verbalization of experiencing, creative initiativeness, psychological development of personality. 

 

В статье рассмотрены особенности применения в дополнительном музыкальном образовании 
технологий артпедагогики с целью адаптации ребенка к учебной деятельности. 

Ключевые слова: артпедагогика, обучение игре на фортепиано, психологические особенности, 
психологическая поддержка, эффект саморегуляции, вербализация переживаний, творческая инициативность, 
психологическое развитие личности. 

 

Сегодня особенно актуальным в педагогическом образовании становится решение 
вопроса коррекции эмоционального неблагополучия детей, ввиду реальности факта 
травмирования психики ребенка в учебном процессе обучения в инструментальных классах 
(и в частности, в классе фортепиано) конфликтными ситуациями унификацией требований 
ко всем учащимся (вне учета дифференцированного подхода), завышением объемом 
нагрузок в условиях видения учреждений дополнительного образования начальным звеном 
предпрофессионального становления музыканта. В этой связи функции школ искусств 
(ДШИ) и детские музыкальные школы (ДМШ) расширяются сегодня до воспитания 
психологически здоровой, гармонично развитой личности, способной музицировать, 
понимать композиторский замысел музыкальных сочинений и возможности его реализации, 
сочинять и наслаждаться радостью от встречи с музыкой. Данная направленность обучения и 
воспитания требует поиска нового подхода к организации учебного процесса, отказа от 
консервативности, основанной на тренинге, и ориентированной на узкое профессиональное 
развитие учащихся. Таковой возможностью является артпедагогика как своеобразный синтез 
педагогики, психологии, искусства и арт-терапии.  

Термин «артпедагогика» происходит от слияния двух иноязычных слов: первое слово 
«арт» (от англ. «Art») – означает искусство, ремесла, художество, мастерство; второй термин 
«педагогика» (от др.-греч. «παιδαγωγική» — искусство воспитания; от «πα�ς» – ребёнок, 
«�γω» – веду) – наука о воспитании, развитии и обучении человека. Основываясь на 
этимологии термина «артпедагоги», О.М. Корженко и Е.А Заргарьян видят данный феномен 
средством решения профессиональных задач в дополнительном музыкальном образовании 
[1]. В частности, узкопрофессиональной целью обучения игре на фортепиано является 
овладение техническими навыками игры на инструменте и средствами музыкальной 
выразительности. Но эту цель невозможно реализовать, если ученик подавлен, чувствует 
себя беспомощным. Педагог может это понять по поднятым плечам учащегося, пониженной 
двигательной активности, стесненному дыханию. В таком состоянии ученик не может 
сосредоточиться на задании, руки становятся «непослушными», внимание ослабевает, что 
провоцирует ошибки в нотном тексте, зажатость кисти и т.д  

Для того, чтобы скорректировать психическое состояние детей нужно, прежде всего, 
продиагностировать причины, стрессоры, обусловившие проявление конкретного состояния. 
Арт-терапевт К. Уэлсби считает, что понять природу тех или иных проблем ребенка бывает 
очень трудно. Их причинами могут быть сенсорные, физические, эмоциональные, 
поведенческие особенности. Так, например, по мнению К. Уэлсби, «замкнутая, тихая 
девочка может иметь более серьезные проблемы, чем послушная и эмоционально 
неуравновешенная девочка, хотя первая может оставаться без внимания специалиста» [2, с. 
161-162].  

Гуманный и эффективный способ диагностики состояния психики - изобразительное 
творчество. По мнению Л.Д. Лебедевой дети могут быть не вполне искренни в специальных 
диагностических тестах, но при рисовании диагностическая мотивации менее заметна, что не 
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провоцирует защитные механизмы психики и дает возможность детям творить «от сердца» 
[3]. В. Оклендер для осознания детьми своего эмоционального состояния советует создать 
свой собственный мир на бумаге, используя для этого различные фигуры, формы, 
абстрактные представления: «Закройте глаза и войдите в свое собственное пространство. 
Всмотритесь в свой мир. На что он вам кажется похожим? Как бы вы изобразили свой мир на 
бумаге, используя для этого только линии (прямые и кривые) и формы? Подумайте о цвете в 
вашем мире. Сколько места займет ваше изображение на бумаге? Где на картинке вы 
расположите себя?» [4, с. 22]. Далее психологи предлагают, как правило, описать ребенка 
свою картину. Рассказывая о том, что изображено на рисунке и почему именно таким, а не 
иным образом, ребенок осмысливает свои переживания. В. Оклендер отмечает, что 
собственная интерпретация рисунка даже опытным специалистом может быть неверна. 
Образы, возникающие в сознании детей, не всегда имеют тот смысл, который привыкли 
видеть в нем взрослые, даже психотерапевты. Так, темный цвет может ассоциироваться как с 
депрессией и тревогой, так и с приятными воспоминаниями о прогулках под ночным небом. 
Поэтому важен именно рассказ ученика, его собственная оценка переживаемых и 
отражаемых на бумаге событий.  

После того, как ребенок убедился в рисунке, что творчество – это выражение автором 
мыслей и чувств, собственного «Я», ребенку легче осознать, что композитор в музыкальном 
произведении аналогично  художнику выражает свои переживания, настроения, мысли. 
Преподаватель может наводящими вопросами помочь осознать, что композитору для этого 
потребовались конкретные средства музыкальной выразительности: лад, ритм, регистр, темп, 
штрихи и т.д. 

Для раскрепощения, освобождения от напряжения и улучшения физического и 
эмоционального самочувствия в процессе обучения ребенка игре на фортепиано можно 
использовать музыкально-пластическое движение. В данном случае важна не столько 
внешняя эстетическая составляющая танца, сколько внутреннее состояние свободы 
творческой личности. В этом отношении интересна профессиональная позиция 
современного психотерапевта А. Лоуэна, который полагает: «Конечно же, разум может 
воздействовать на тело точно так же, как тело влияет на разум. В некоторых случаях можно 
добиться у индивида улучшения телесного функционирования посредством изменения его 
душевного состояния…С другой стороны, непосредственное улучшение таких телесных 
функций, как дыхание, подвижность, ясность ощущений и самовыражение, производит 
немедленный и достаточно длительный эффект на душевное состояние человека» [5, с.7].  

К примеру, в процессе изучения фортепианного произведения на занятии педагог 
заметил состояние ученика, требующее коррекции. В таком случае можно попросить 
ученика показать своё настроение в движении, а потом предложить выразить в движении 
настроение пьесы под аккомпанемент преподавателя. Такой артпедагогический приём 
поможет ученику не только установить психологическое равновесие, а педагогу создать 
позитивный настрой на освоение искусства фортепианной игры, но и активизирует 
развивающий потенциал в формировании у ребенка чувства ритма и метра, понимания 
значения темпа и формы изучаемого произведения, буквально, прочувствовать его стилевые 
и жанровые особенности. 

Для улучшения адаптационных возможностей учащихся, а также для эффективного 
развития их творческих способностей можно применять также художественный метод 
«фантазирование». По мнению В. Оклендер фантазии чрезвычайно ценны для развития 
детей, улучшают показатели их интеллекта, активируют способность преодолевать 
трудности. «Обычно процесс фантазирования, то, как ребенок размышляет и действует в 
своем фантастическом мире, отражает его мышление и поведение в реальной жизни. Мы 
можем заглянуть во внутренний мир ребенка через его фантазии. Мы можем выяснить, что 
таится в нем или чего он избегает, а также узнать, чего ожидать от него в будущем, исходя из 
перспективы в его фантазиях» [4]. Способы выражения фантазии ученика могут различными:  

– импровизационный спектакль; 
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– изложение придуманных историй в устной, письменной, поэтической формах.  
На занятиях в классе фортепиано фантазирование можно развить в процессе освоения 

репертуара. Например, предложить ребенку придумать рассказ или сказку, иллюстрирующие 
то или иное музыкальное произведение (этюд, пьесу) или найти образы в отдельных 
музыкальных фразах полифонических произведений, темах сочинений крупной формы 
(сонат и вариаций). Под воздействием музыкальных образов включается в восприятии 
собственное «Я», т.е. музыка вызывает эффект саморегуляции личности. «Эффект 
саморегуляции личности, - пишет В.Н. Холопова, - заключается в том, что человек 
анализирует параллельно образам искусства образы, события собственной жизни, в 
результате чего или подтверждает для себя правильность собственных позиций или наоборот 
стремится что-то в себе изменить, исправить» [6]. Таким образом, фантазирование с опорой 
на музыку имеет большое значение для переживания, осознания и вербализации чувств 
ученика, которые, возможно, он сам ранее не осознавал, после чего происходит облегчение и 
находятся пути преодоления трудностей. Также это способствует глубокому переживанию 
характера музыкального произведения и, как следствие, более художественному 
эмоциональному исполнению его на сцене.  

Свобода творчества, обусловленная технологиями артпедагогики, в свою очередь 
высвобождает силы для освоения ребенком исполнительской техники, что в итоге 
обеспечивает гармонию психологического комфорта и пианистического развития ребенка. 
При этом описанные технологии применимы с целью адаптации к учебной деятельности как 
в предпрофессиональном образовании, так и в условиях общеэстетического развития детей, 
что свидетельствует об их универсальности.  

Таким образом, можно констатировать: 
1. Артпедагогика является условием реализации личностно-ориентированного подхода и 
одновременно универсальным средством решения профессиональных и художественных 
задач в исполнительском классе на начальном этапе обучения игре на фортепиано. 
2.Феномен артпедагогики заключается в потенциальной возможности: 
– мотивации (формирования и развития интереса к фортепианному исполнительству, 
музицированию), преодоления проблем затруднений понимания учеником учебной задачи 
(например, пианистической постановки руки, грамотности аппликатуры, педализации и т.д.); 
учебных операций (игра по слуху, игра по нотам, игра в ансамбле); 
– становления самоконтроля и рефлексии как адекватной самооценки исполнения 
музыкального произведения ребенком; 
– диагностики затруднений в формировании исполнительских навыков технического 
характера, связанных с зажатостью игрового аппарата; психологического характера, 
обусловленных страхом ошибки, незнания отдельных элементов нотной записи, 
непонимания средств музыкальной выразительности и авторской идеи создания 
музыкального образа.  
3. Педагогическими условиями использования артпедагогики как средства адаптации 
младших школьников к учебной деятельности в исполнительском классе, и в частности, в 
классе фортепиано, являются: 
– обладание педагогом-музыкантом личностными качествами креативности и эмпатийности 
с целью поддержки активности творческой инициативы детей; 
– понимание педагогом-музыкантом феномена артпедагогики как средства самопознания 
личности, самоопределения начинающего исполнителя; 
– признание педагогом-музыкантом приоритета проблемно-диалогового метода на 
начальном этапе обучения игре на фортепиано. 
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